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Overeenkomst betreffende zeelieden-vluchtelingen 

18 De Overeenkomst betreffend e zeelieden-vluchtelingen 

18.1 Analyse 

De Overeenkomst betreffende zeelieden-vluchtelingen (Trb. 1958, 111) betreft met name 
de vraag welke staat verantwoordelijk is voor het afgeven van een vluchtelingenpaspoort 
aan zeelieden die vluchteling zijn en die niet rechtmatig op het grondgebied van een staat 
verblijven in de zin van artikel 28 Vluchtelingenverdrag. Artikel 1 van de Overeenkomst 
bepaalt dat de vraag wello zeelieden vluchteling zijn wordt beheerst door artikel 1 van het 
Vluchtelingenverdrag. De Overeenkomst bepaalt in artikel 2, voor zover thans nog van 
belang, dat zeelieden-vluchtelingen die in geen staat rechtmatig verblijf houdt, voor de 
toepassing van artikel 28 Vluchtelingenverdrag geacht wordt rechtmatig te verblijven op het 
grondgebied van de staat onder welks vlag hij vaart (er worden enige criteria gesteld aan de 
duur daarvan), of bij gebreke daarvan de staat waar betroldcene laatstelijk drie jaren heeft 
verbleven. Artikel 11 bevat, voor de staat die aldus wordt beschouwd als de staat die 
gehouden is een vluchtelingenpaspoort af te geven, de verplichting om betroldcene tot het 
grondgebied toe te laten als een andere Verdragsstaat daarom vraagt. Het 
Vluchtelingenverdrag ging in artikel 11 niet verder dan de plicht om toelating in 
welwillende overweging te nemen. De verplichtingen van de overeenkomst kunnen 
vervallen om dringende redenen van nationale veiligheid of openbare orde, bepaalt artikel 
13. 

Omdat de Overeenkomst voor de vluchtelingendefmitie verwijst naar artikel 1 
Vluchtelingenverdrag, moest de Overeenkomst worden aangepast aan het Protocol van New 
York uit 1967. In het Protocol betreffende zeelieden-vluchtelingen uit 1973 (Trb. 1973, 122, 
1975, 22 en 1986, 49) werd het Protocol van New York dan ook geIncorporeerd. De staten 
die partij zijn bij het Protocol betreffende zeelieden-vluchtelingen passen de Overeenkomst 
toe zonder datumgrens en zonder geografische beperking. 584  

18.2 Implementatie 

Artilcel 12 van de Paspoortwet bepaalt dat een vluchteling die niet als zodanig tot een van de 
landen van het Koninkrijk is toegelaten een vluchtelingenpaspoort kan worden verstrekt. De 
Memorie van Toelichting stelt echter dat voor verIcrijging van een vluchtelingenpaspoort op 
grond van dit artikel wel een geldige verblijfstitel is vereist. 585 Dat is dan ook bepaald in 
artikel 21 lid 1 van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995. Daarmee voorziet de 
Paspoortwet en de daarop gebaseerde regelgeving niet in de mogelijkheid van afgifte van 

5" Staten die wel partij zijn bij het Verdrag maar niet bij het Protocol zijn Fidji, Ierland, Mauritius, Monaco, Nieuw 
Zeeland en Portugal. Amusant is dat Nieuw Zeeland op 21 oktober 1974 partij werd bij het Verdrag, maar niet bij 
het Protocol; Nieuw Zeeland ging dusdoende op dat moment verplichtingen aan met betreldcing tot personen die 
vluchteling zijn als gevolg van gebeurtenissen voor 1951. 
585  Kamerstukken // 1987/1988, 20393, nr. 3, p. 84. 
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Verenigde Naties 

een vluchtelingenpaspoort aan zeelieden-vluchtelingen, zoals vereist op grond van het 
verdrag. 
Over zeelieden-vluchtelingen is geen jurisprudentie te vinden. 

18.3 Conclusie 

De Nederlandse regelgeving voorziet niet in afgifte van een vluchtelingenpaspoort aan 
zeelieden-vluchtelingen zoals vereist door het Verdrag. Dit heeft, voor zover na te gaan, niet 
tot problemen geleid. Het verdient aanbeveling om aan artikel 12 Paspoortwet zo uitvoering 
te geven dat afgifte van een vluchtelingenpaspoort aan zeelieden-vluchtelingen mogelijk 
wordt gemaakt. 	 • 
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19 Staatlozenverdrag 

Staatlozenverdrag 

Het Verdrag inzake de status van Staatlozens" ziet op de rechtspositie van staatlozen, met 
name ten opzichte van het land waar ze zich bevinden. Niet aan de orde komen de verdragen 
ten aanzien van de beperking van staatloosheid, omdat deze geen gevolgen hebben voor de 
vreemdelingenwetgeving, maar voor de nationaliteitswetgeving. 
Het staatslozenverdrag bevat grotendeels dezelfde bepalingen als het vluchtelingenverdrag. 
Er is geen internationale autoriteit bevoegd tot uitleg van het verdrag. Er is ook geen 
internationale autoriteit aangesteld ter behartiging van de belangen van staatlozen. 
Hier zullen enkele relevante bepalingen genoemd worden; voor uitvoerige bespreking wordt 
naar het Hoofdstuk over het Vluchtelingenverdrag verwezen. 

Volgens artikel 1 van het verdrag is een staatloze een persoon die door geen enkele staat, 
lcrachtens diens wetgeving als zijn onderdaan wordt beschouwd. Het verdrag is niet van 
toepassing op personen die thans bescherming of bijstand genieten van andere organen of 
instellingen van de Verenigde Naties dan het UNHCR; op personen die door de bevoegde 
autoriteiten van het land geacht worden de rechten en verplichtingen te hebben, aan het bezit 
van de nationaliteit van dat land verbonden; en mensen ten aanzien van wie er ernstige 
redenen zijn te veronderstellen dat zij bepaalde misdrijven hebben begaan of zich schuldig 
hebben gemaakt aan handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de 
Verenigde Naties. 5" 

Net als het vluchtelingenverdrag geeft het Staatslozenverdrag geen aanspraalc op toegang of 
toelating tot het grondgebied van een staat. Een vergelijkbare bepaling als artikel 33 
vluchtelingenverdrag (refoulementsverbod) ontbreekt. Wel zijn er soortgelijke bepalingen in 
artikel 11 (staatloze zeelieden), artikel 16 (rechtsingang), artikel 27 (identiteitsdocumenten), 
artikel 28 en een Bijlage (reisdocumenten) en artikel 31 (uitzetting van rechtmatig 
verblijvenden op openbare orde-gronden). Hoewel er geen bepaling is als artikel 33, zijn wij 
van mening dat artikel 31 van het Staatlozenverdrag uitgelegd moet worden in de zin die wij 
zij artikel 32 van het Vluchtelingenverdrag aangegeven hebben; ook ten aanzien van de 
staatloze geldt, dat de situatie waarin hij bij uitzetting terecht komt dusdanig ernstig is, dat 
er sprake moet zijn van bijzondere openbare orde-gronden. 

Het Staatlozenverdrag is niet geImplementeerd in de weemdelingenwetgeving, met 
uitzondering van de artikelen 104 — 106 Vreemdelingenbesluit. Deze bepalingen betreffen 
de procedure bij weigering of beeindiging van het verblijf. In de Vreemdelingencirculaire is 
hoofdstuk B8 eraan gewijd. Onder het kopje '1.3 Pralctisch belang van het verdrag' wordt 
alleen verwezen naar artikel 31 van het verdrag en wordt aangegeven, dat rechtmatig 
verblijvende staatlozen alleen op openbare orde-gronden worden uitgezet. Daarbij wordt de 

586  Trb. 1957, 22. Het Verdrag ter beperking van staatloosheid van 1961 is niet opgenomen in de Bijlagen en wordt 
niet besproken, omdat het betreklcing heeft op nationaliteitsrecht. Zie over dat verdrag onder andere P.J. van 
Krieken, The High Commissioner for Refugees and Stateless Persons, NILR 1979, p. 24-36 en A. Takkenberg, The 
status of Palestinian refugees in international law, proefschrift KU Nijmegen 1997, p. 192. 
587  Lid 2 onder III volgt de bewoordingen van artikel If Vluchtelingenverdrag. 
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Vluchtelingenverdrag 

tekst van het verdrag niet onjuist weergegeven. Over de beleidsinvulling van deze bepaling 
en het beleid ten aanzien van eerste toelating van staatlozen, wordt niets vermeld. Oat is niet 
in strijd met het verdrag. Met betreldcing tot de eerste toelating van staatlozen is het 
algemene toelatingsbeleid van toepassing, danwel, indien van toepassing, het 
toelatingsbeleid inzake een van de andere bijzondere categorieen die in deel B van de 
Vreemdelingencirculaire worden beschreven. Bij de beoordeling of een staatloze in 
aanmerking komt voor toelating in Nederland, kan het feit dat de vreemdeling staatloos is, 
worden meegewogen als een humanitaire factor. 
Er wordt bijzonder weinig geprocedeerd over het Staatlozenverdrag. 

Concluderend kan opgemenct worden, dat het Staatlozenverdrag niet tot uitgebreide 
jurisptudentie leidt en waarschijnlijk ook niet zo vaak toegepast hoeft te worden. Het verdrag 
volgt de bepalingen van het Vluchtelingenverdrag, waar een uitgebreidere nationale 

jurisp-udentie over bestaat. 
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20 Rassendiscriminatieverdrag 

Rassendiscriminatie 

Het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie 588  verbiedt in 
artikel 1 elke vorm van onderscheid , uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van ras. 
Het begrip ras wordt in artikel 1 breed uitgewerIct; het verdrag vormt in zijn geheel een 
uitwerking van het discriminatieverbod van artikel 1. 
Het tweede lid zegt, dat het Verdrag niet van toepassing is "op vormen van onderscheid, 
uitsluiting, beperking of voorkeur die door een Staat (..) in acht worden genomen tussen 
onderdanen en niet-onderdanen. Volgens het derde lid, mag geen enkele bepaling van het 
verdrag zodanig uitgelegd worden, dat de wettelijke bepalingen, 

"voor zover deze bepalingen op nationaliteit, staatsburgerschap of naturalisatie betreklcing 
hebben, daardoor op enigerlei wijze worden aangetast, mits zij geen discriminatie inhouden van 
een bepaalde nationaliteit." 

Voor vreemdelingen is het rassendiscriminatieverbod van belang, voorzover het zijn van 
vreemdeling op zich of het hebben van een bepaalde verblijfstitel betrokkene afhoudt van 
rechten en voorzieningen. Over dat onderwerp bestaat jurisprudentie van het 
Rassendiscriminatiecomite, de Commissie Gelijke behandeling en diverse rechters. Ten 
aanzien van de in de vreemdelingenwet geregelde materie kan nog het volgende worden 
opgemerkt. 

Volgens artikel 2 nemen de staten de verplichting op zich om onverwijld en met alle 
daarvoor in aanmerking komende middelen een beleid te voeren dat erop gericht is alle 
vormen van rassendiscriminatie uit te barmen en een goede verstandhouding tussen alle 
rassen te bevorderen. Met het oog daarop neemt elke staat onder andere de verplichting op 
zich noch incidenteel noch in het algemeen rassendiscriminatie toe te passen met betrekking 
tot personen, groepen personen of instellingen en er op toe te zien, dat alle overheidsorganen 
en openbare instellingen, op nationaal en plaatselijk niveau, in overeenstemming met die 
verplichting handelen. 
De vreemdelingenwet is niet gericht op rassendiscriminatie; het handhavinginstrumentarium 
evenmin. Toch komt het voor, dat de wijze waarop uitvoering geven wordt aan de regels, 
gebeurt op een wijze die als weinig respectvol ervaren wordt. Het kan zijn, dat er eens een 
individuele ambtenaar zijn dag niet heeft. Het kan ook zijn, dat er mechanismen zijn, die de 
indruk weklcen dat er ten aanzien van vreemdelingen, of derdelanders, niet met de hoogste 
of de gebruikelijke zorgvuldigheid wordt omgegaan of hoeft te worden omgegaan. 5" Artikel 
2 vraagt nu juist om actief beleid op dat gebied; om te onderzoeken of en waar zich 
dergelijke knelpunten voordoen en hoe eraan tegemoet gekomen kan worden. Een dergelijk 
onderzoek gaat de juridische grenzen te buiten. 
Voorbeelden van het actief voorkOmen van situaties die de indruk van discriminatie of 
tenminste nonchalance ten opzichte van vreemdelingen wekken, zijn de aanscherping van 

588  Trb. 1966, 48. 
589  Alsof mensen die `zonodig naar Nederland willen, of er willen blijven' blij moeten zijn dat er naar hun verzoek 
gekeken wordt en daar een onvriendelijke bejegening voor over moeten hebben. 
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het criterium in artikel 19 Vw om mensen staande te houden in het kader van het 
vreemdelingentoezichf" en aanpassingen in de visa- en mvv-procedures naar aanleiding van 
rapporten van de Nationale ombudsman over het in acht houden van termijnen, het reageren 
op telefonische en schriftelijke verzoeken om inlichtingen, het kenbaar malcen van beleid en 
voorwaarden etc." 
Het Rassendiscriminatiecomite heeft niettemin zijn zorg uitgesproken ten aanzien van de 
praktijk betreffende toegang van en controle op vreemdelingen." 2  

Voor wat betreft de door de Vreemdelingenwet bestreken onderwerpen, zijn verder de 
volgende algemene aanbevelingen van het Rassendiscriminatiecomite" van belang: 

Het Rassendiscriminatiecomite heeft in zijn Algemene aanbeveling XI aangegeven, dat de 
laatste beperking van het derde lid van artikel 1, te weten, dat een maatregel geen 
discriminatie mag inhouden van een bepaalde nationaliteit, ook op het tweede lid ziet. Dat 
betekent, dat in de toepassing van het vreemdelingenrecht onderscheid naar nationaliteit 
gemaakt mag worden, maar dat den of meer bepaalde nationaliteit(en) daar niet bij 
gediscrimineerd mogen worden. Er mag dus wel onderscheid tussen eigen onderdanen en 
vreemdelingen zijn en ook tussen groepen vreemdelingen onderling, maar een bepaalde 
groep vreemdelingen mag niet gediscrimineerd worden. 
De streldcing van deze laatste beperking is in het vreemdelingenrecht niet goed te overzien. 
Het zal toegestaan zijn, dat staten die met elkaar een bepaald verband vormen, elkaars 
onderdanen mogen bevoordelen, zoals dat in de EU gebeurt. Het verdrag ziet immers niet op 
gelijke behandeling, maar verbiedt discriminatie. Maar mag bij het visumbeleid ten aanzien 
van de landen waarmee geen bijzondere (verdrags)relaties zijn die de wederzijdse 
onderdanen betreffen, onderscheid gemaakt worden tussen de landen met een van oudsher 
blanke bevolking (Canada, Australie, Nieuw Zeeland) en landen met andere bevolkingen? 
Mag in het asielbeleid een gunstiger regeling getroffen worden ten aanzien van asielzoekers 
uit Europa dan die vanuit de derde wereld? 

Verder mag het tweede lid volgens genoemde aanbeveling niet aangewend worden om 
mensen van rechten af te houden, die in andere internationale instrumenten voorzien 
worden. 

De algemene aanbeveling XX gaat over artikel 5 van het Rassendiscriminatieverdrag, waar 
diverse rechten opgesomd zijn. Aangegeven wordt dat die opsomming niet limitatief is 
(vergelijk ook de bewoordingen 'in het bijzonder' in de aanhef van artikel 5); zij moet 

5"  Zie hierover het rapport van de Comrnissie Zeevalking en de Memorie van Toelichting bij de Wet op de 
identificatieplicht. 
55I  Waarrnee niet gezegd is, dater geen lange rijen meer staan voor sommige Nederlandse diplomatieke diensten en 
dater nu voldoende personeel beschikbaar is om de dienstdoende ambtenaren in stoat to stellen con kalme en 
vriendelijke bejegening vol to houden. 
5"  Concluding observations, CERD/C 52/Misc.30; future CERD C 304 Add 46 in de 52e sessie 19 maart 1998, 
punt II. Er warden geen concrete situaties genoemd in het stuk. 
5" De algemene aanbevelingen zijn terug te vinden in de Compilation of general recommendations van II februari 
1999, CEFtD/C/365. In die =beveling wordt ook gezegd, dat de rationale rapportages over de toepassing van het 
Rassendiscriminatieverdmg ook het vreemdelingenrecht moeten betreffen. 
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verder gezien worden in het licht van het IVBP. Artikel 5 noemt onder andere het recht zich 
vrijelijk te verplaatsen in een land, het recht elk land te verlaten en naar het eigen land terug 
te keren, het recht op eigendom, het recht op vrijheid van meningsuiting, vergadering en 
vereniging en godsdienst. Zoals uiteengezet in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 21 kunnen al die 
rechten onder omstandigheden met zich meebrengen, dat toegang of verblijf (tijdelijk) 
verschaft moet worden. Het Rassendiscriminatieverdrag beschermt niet de uitoefening van 
deze rechten op zich, maar verbiedt wel discriminatie bij de beperking ervan. 5" Daarbij gaat 
het er niet alleen om, of het doel is om te discrimineren, maar ook of discriminatie het 
gevolg kan zijn. 
Het Comite geeft aan, dat sommige rechten, zoals gelijke behandeling voor de rechter, voor 
iedereen gelijkelijk gelden, en sommige, zoals het kiesrecht, voorbehouden zijn aan 
onderdanen. 

De algemene aanbeveling XXII gaat over terugkeer van vluchtelingen . en hun rechten bij 
terugkeer in hun land van herkomst. Daar geeft het Comite aan, dat vluchtelingen en 
ontheemden vrij terug moeten kunnen naar hun land van herkomst, maar dat Partijen moet 
verzekeren, dat die terugkeer vrijwillig is. Ze moeten zowel het beginsel van non-
refoulement als van non-expulsion of refugees in acht nemen. 

594  Vergelijk artikel 14 EVRM. 
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21 Internationaal Verdrag inza ke Burgerrechten en Politieke Rechten 

Het IVB13595  is op 23 maart 1976 in werking getreden. Inmiddels zijn 140 staten partij bij dit 
VN-verdrag. Voor Nederland werd het IVBP op 11 maart 1979 van lcracht. 
Voor het toezicht op de naleving van het verdrag voorziet artikel 28 IVBP in de instelling 
van een toezichthoudend Comite: het Mensenrechtencomite, dat bestaat uit achttien leden 
die zitting hebben in hun capaciteit van onafhankelijk deskundige. Het 
Mensenrechtencomite voert het hem opgedragen toezicht uit in de vonn van de behandeling 
van statenrapporten (rapportageprocedure, artikel 40 IVBP), interstatelijke klachten (het 
interstatelijk klachtrecht ex artikel 41 IVBP, waarvan vooralsnog geen gebruik is gemaalct) 
en klachten van individuele personen (individueel klachtrecht op basis van het Eerste 
Facultatief Protocol, dat ook door Nederland is belcrachtigd). Hieronder komen enkele 
relevante bepalingen aan de orde." 6  De artikelen 6, 7 en 8 worden besproken onder de 
refoulementverboden (Hoofdstuk 17). Artikel 9 en artikel 10 lid 2 komen bij 
vrijheidsbeneming aan de orde (Hoofdstuk 5). 

21.1 Artikel 2 

In dit artikel verbinden staten zich ertoe de in het verdrag opgenomen rechten te eerbiedigen 
en deze te verzekeren ten aanzien van iedereen die op hun grondgebied verblijft en aan hun 
rechtsmacht is onderworpen. Dit verblijf hoeft niet rechtmatig te zijn. 
Het Mensenrechtencomite heeft zich er niet over uitgesproken, of het op het grondgebied 
verblijven en het zich binnen de rechtsmacht bevinden cumulatieve vereisten zijn. In artikel 
1 van het Facultatieve Protocol wordt het klachtrecht toegekend aan mensen die onder de 
rechtsmacht van de staat vallen. 5" 

21.2 Artikel 12 

Intemationaal Verdrag burgerlijke plichten en rechten 

Deze bepaling bevat het recht op bewegingsvrijheid (vgl. artikel 2 Protocol IV EVRM), 
waarin het recht op bewegingsvrijheid binnen het grondgebied van de staat wordt toegekend 
aan een ieder die zich daar rechtmatig ophoudt. 598  Het Mensenrechtencomite verstaat onder 
`rechtmatig' niet alleen: in het bezit van een geldige verblijfstitel, maar ook: verblijvend met 
instemming en/of medeweten van de overheid. 
Verder betreft artikel 12 het recht elk land, exclusief het eigen, te verlaten. 

595  Met dank aan A.J.Th. Woltjer voor het ter beschikking stellen van materiaal en inzicht. 
596  Niet aan de orde komen artikel 11 en 16. Artikel 11 behelst het verbod iemand van zijn vrijheid te beroven 
vanwege diens onvermogen een contractuele verplichting na te komen. Dit is voor Nederland van belang voor 
vreemdelingen in verband met de verplichting tot zekerheidstelling in civiele procedures, waarin vreemdelingen als 
eisende partij optreden (cautiojudicatum solvi, art. 152 Rv); Artikel 16 geeft het recht op erkenning als persoon 
voor de wet Deze bepaling kan van belang zijn voor documentlozen of bij toepassing van het legalisatievereiste. 
597  Zoals aangegeven in Hoofdstuk 5 van dit onderzoek wordt voor de toepassing van het EVRM aangenomen, dat 
iemand zich onder de rechtsmacht van een staat stelt bij het doen van een aanvraag om toegang of toelating. 
598  In de Nederlandse vertaling staat iverblijfe, in de Engelse niet. 
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Beperking van deze rechten is mogelijk wanneer ze bij wet zijn voorzien en nodig zijn ter 
bescherming van de nationale veiligheid, de openbare orde, de vollcsgezondheid of goede 
zeden of van de rechten en vrijheden van anderen. Openbare orde moet bier verstaan 
worden als ordre public.'" 
Beperking van de bewegingsvrijheid is in de Vreemdelingenwet aan de orde in de artikelen 
7a, 17a - 18a. Aangenomen moet worden dat ook daar, waar de wet geen openbare orde 
aanleiding noemt om tot de vrijheidsbeperking over te gaan, deze nodig geacht kan worden 
in het kader van een goed verloop van de asielprocedure. 
Het vierde lid van artikel 12 geeft aan, dat aan niemand willekeurig het recht ontnomen mag 
worden naar zijn eigen land terug te keren. Hierbij gelden geen beperkingsgronden. 

21.3 Artikel 13 en 14 

Artikel 13 is in het bijzonder geschreven voor vreemdelingen en biedt procedurele garanties 
bij uitzetting: de beslissing daartoe moet in overeenstemming met de wet zijn genomen en 
moet zijn onderworpen aan herziening door een ander bevoegd orgaan. Dit behoeft echter 
niet noodzakelijkerwijs een (onafhankelijk) rechterlijk orgaan te zijn. Aanspraak op deze 
garanties is toegekend aan vreemdelingen die rechtmatig op het grondgebied verblijven. Zie 
over techtmatig de toelichting bij artikel 12. De Vreemdelingenwet is in overeenstemming 
met deze bepaling. 
Artikel 14 geeft een ieder aanspraak op gelijke behandeling voor de rechterlijke instanties. 
De verdragstekst en het Mensenrechtencomite gaan uit van procedurele garanties bij 
vaststelling van rechten en verplichtingen. De beperking tot `burgerlijke'(civg de caractere 
civile) zoals bij artikel 6 EVRM komt hier niet voor. 

21.4 Artikel 17 en 23 

Net als artikel 8 EVRM biedt artikel 17 bescherming tegen inbreuken op de persoonlijke 
levensfeer, gezinsleven, huis en correspondentie en aantasting van de goede naam. Anders 
dan bij artikel 8 EVRM zij er geen zaken door het Mensenrechtencomite beslist waaruit 
blijkt dat uitzetting of weigering van toelating een (ongerechtvaardigde) inbreuk op het 
gezinsleven is. 
Artikel 23 beschermt het gezin als natuurlijke en elementaire eenheid in de samenleving. 
Het tweede lid draagt de staat op het recht voor mannen en vrouwen om te huwen en een 
gezin te stichten. Volgens de geldende uitleg betreft de bepaling monogame huwelijken 
tussen heteroseksuele partners. Het artikel bevat geen bijzondere beperkingsgronden. Het is 
van belang in verband met gezinsvorming en gezinshereniging. Er is van het 
Mensenrechtencomite echter geen uitspraalc bekend, dat hieruit een recht op toelating of 
voortgezet verblijf voor vreemdelingen kan worden afgeleid. 

5" Zie de Engelse vertaling, waar dit begrip tussen haakjes achter public order staat. 
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21.5 Artikel 18 

21.6 Artikel 18, 19,21 en 22 

21.7 Artikel 24 

21.8 Artikel 26 

Intemationaal Verdrag burgerlijke plichten en rechten 

Artikel 18 beschermt de vrijheid van geweten, godsdienst en levensovertuiging. Het gaat 
hierbij niet alleen om gevestigde religies, maar ook om andere bewegingen op 
levensbeschouwelijke grondslag. Uitingen daarvan, hetzij in de prive-sfeer, hetzij in het 
openbaar zijn toegestaan voorzover het gaat om persoonlijk of gezamenlijk belijden of 
praktiseren, maar ook het onderwijzen in de betreffende godsdienst of levenbeschouwing. 
Voor vreemdelingen kan dit consequenties hebben voor het toelaten van 
godsdienstonderwijzers of imams. Het derde lid geeft beperkingsgronden. 

Als gezegd beschermt artikel 18 de godsdienstvrijheid. De vrijheid van meningsuiting wordt 
beschermd door artikel 19. Artikel 21 betreft het recht op vreedzame vergadering en artikel 
22 de verenigingsvrijheid. Deze bepalingen kunnen van belang zijn bij toegang of de 
visumverlening. Zie hierover de soortgelijke bepalingen van het EVRM. 

Deze bepaling beschermt de rechten van het kind, welke bescherming zowel door de familie 
als de samenleving en de staat dient te worden geboden. Het Comite heeft zich nog niet 
uitgesproken over het vreemdelingenrechtelijk belang van deze bepaling. 

Artikel 26 betreft zowel gelijke bescherming voor de wet, als ook door de wet. Verder moet 
de wet ongerechtvaardigd onderscheid (discriminatie) verbieden op een aantal met name 
genoemde gronden en overigens wegens `andere status'. 
Nationaliteit komt als onderscheidingsgrond in de opsomming niet voor, maar is in de 
jurisprudentie van het Mensenrechtencomite wel erkend als zelfstandige grond waarop 
onderscheid ongerechtvaardigd kan 	Volgens vaste jurisprudentie van het 
Mensenrechtencomite is niet ieder onderscheid op de opgenomen gronden verboden: 
onderscheid dat redelijk en objectief gerechtvaardigd is, is toegestaan. Wat beide criteria 
precies inhouden wordt per geval en afhankelijk van de omstandigheden daarvan, alsook 
van de soort regeling bij welker toepassing gepretendeerde ongelijke behandeling optreedt, 
beoordeeld. 
Het onderscheid naar nationaliteit dat de vreemdelingenwet maalct, wordt als redelijk en 
objectief gerechtvaardigd aangemerkt. 

600 Mensenrechtencomite 6 april 1989, nr. 196/1985, NJCM-Bulletin 1989, p. 883, GUEYE e.a/Frankrijk. 
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22 Het Verdrag inzake de uitban ning van alle vormen van discriminatie van vrouwen 

22.1 Analyse 

Het VN-Vrouwenverdrag (Trb. 1981, 61; 1991, 134) verplicht staten die bij het Verdrag 
partij zijn om "onverwijld met alle passende middelen een beleid te volgen, gericht op 
uitbanning van discriminatie van vrouwen" (artikel 2 VN-Vrouwenverdrag). Deze algemene 
positieve verplichting wordt gespecificeerd in de daarop volgende artikelen, die gaan over 
onderwerpen als de deelname van vrouwen aan het politieke openbare leven, gelijke rechten 
met betrekking tot nationaliteit, onderwijs, arbeid, het voorkomen van discriminatie op 
grond van moederschap enzovoort. Migratie wordt niet apart genoemd. Het is daarom 
weinig zinvol om de artikelen van het Verdrag apart te behandelen. In plaats daarvan zal 
worden aangegeven voor welke categorieen vrouwen het Verdrag van being kan zijn, en 
zal bij de analyse van deze problemen worden gerefereerd aan bepalingen uit het VN-
Vrouwenverdrag. 

Het VN-Vrouwenverdrag definieert vrouwendiscriminatie als 

elke vorm van onderscheid, uitsluiting of beperking op grond van geslacht, die tot gevolg of 
tot doel heeft de erkenning, het genot of de uitoefening door vrouwen van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel gebied, op 
het terrein van de burgerrechten of welk ander gebied ook, ongeacht hun huwelijkse staat, op 
de grondslag van gelijkheid van mannen en vrouwen aan te tasten of teniet te doen. 

Andere verdragen, met name het IVBP en het EVRM, bevatten een verbod van 
discriminatie op grond van onder meer geslacht. De meerwaarde van het VN-
Vrouwenverdrag is dat het naast dit gebod om zich van discriminatie te onthouden 
(negatieve verplichting), staten in de artikelen 2 en 3 ook verplicht om maatregelen te 
nemen teneinde discriminatie van vrouwen uit te batmen (positieve verplichting). 

In het vreemdelingenrecht kunnen vier groepen vrouwen worden onderscheiden voor wie 
het VN-Vrouwenverdrag potentieel relevant is.' Ten eerste (Nederlandse of niet-
Nederlandse) vrouwen die een buitenlandse partner hebben wiens (beoogde) verblijfspositie 
afhankelijk is van die relatie. Op dit punt wordt gesteld dat de inkomenseis,"die 
sekseneutraal is geformuleerd, indirecte discriminatie van vrouwen inhoudt omdat vrouwen, 
door hun achterstand op de arbeidsmarkt (zowel qua feitelijke participatie als qua beloning) 
daaraan minder vaak lcunnen voldoen. Hierdoor kunnen partners zich gedwongen zien om 
domicilie te kiezen in het land waar de man woont. Dit zou schending opleveren van artikel 
15 lid 4 VN-Vrouwenverdrag, dat bepaalt mannen en vrouwen gelijke rechten moeten 
hebben bij domiciliekeuze. Daarnaast wordt, op basis van onderzoek, gesteld dat de relatie 
van een Nederlandse vrouw met een buitenlandse man eerder als een zgn. 

Zie uitgebreider Van Walsum 1996, 49-83. 
602  Zie daarover Kuijer/Steenbergen 1999, p. 135-138. 
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"schijnhuwelijk'"°3  zal worden beschouwd dan de relatie van een Nedertandse man en een 
buitenlandse vrouw. "Dit zou discriminatie zijn bij het recht om in het huwelijk te treden 
(artikel 16 lid 1 VN-Vrouwenverdrag). 

De tweede categorie vrouwen is de groep buitenlandse vrouwen wier verblijfsrecht 
afhankelijk is van een relatie met een Nederlander of een in Nederland verblijvende 
vreemdeling. GesteId wordt wel dat het voor vrouwen met een afhankelijke verblijfstitel 
feitelijk moeilijker is om te scheiden, omdat op echtscheiding mogelijk de sanctie van 
uitzetting staat. De Vreemdelingencirculaire bepaalt immers dat voortgezet verblijf na 
verbreking van het huwelijk of de relatie waarop het verblijf is gebaseerd eerst mogelijk is 
indien het huwelijk of de relatie drie jaar heeft geduurd. Dit klemt met name in geval van 
gewelddadige relaties. Dit kan schending opleveren van het beginsel van gelijke rechten bij 
echtscheiding (artikel 16 lid 1 VN-Vrouwenverdrag). Een tweede punt dat hier speelt betreft 
de mogelijkheid voor vrouwen om, na verlies van de afhankelijke vergunning m.n. door het 
verbreken van de relatie, een zelfstandige vergunning te krijgen. Dit is onder voorwaarden 
na drie jaar mogelijk, maar de vrouw moet dan in principe in haar eigen onderhoud kunnen 
voorzien. Het kan voor vrouwen moeilijker zijn dan voor mannen om aan deze voorwaarde 
te voldoen (a) door de slechtere arbeidsmarktpositie van vrouwen en (b) doordat zij vaker 
dan mannen de zorg voor kinderen hebben, hetgeen deelname aan de arbeidsmarkt 
belemmert" Doordat voor vrouwen op deze manier een echtscheiding emstiger gevolgen 
kan hebben dan voor mannen, zou het hier gaan om schending van artikel 16 lid 1 VN-
Vrouwenverdrag. In geval van vrouwen die de zorg voor kinderen hebben kan daamaast 
spralce zijn van discriminatie op grond van moederschap (artikel 11 lid 2 VN-
Vrouwenverdrag) en van het onvoldoende eerbiedigen van het gezag over kinderen (artikel 
5 VN-Vrouwenverdrag). 

De derde groep vrouwen voor wie het VN-Vrouwenverdrag relevant kan zijn is die van 
vrouwelijke asielzoekers. Het gaat daarbij met name om de interpretatie van de 
vluchtelingendefinitie en om gelijke procedurele mogelijkheden, die m.n. dienen in te 
houden dat echtgenotes, zusters en dochters een procedure wordt geboden die hen in staat 
stelt om hun eigen vluchtmotieven naar voren te brengen." Gesteld wordt dat de 
vluchtelingendefinitie zo wordt toegepast dat vrouwen ten onrechte niet als vluchteling 
kwalificeren, o.m. door familieleden vrijwel uit te sluiten als daders van vervolging, en door 
seksueel geweld in principe niet als daad van vervolging te beschouwen.' Hoewel recent 
onderzoek aantoont dat er geen sprake is van numerieke discriminatie van vrouwelijke 

603 Zie daarover Kuijer/Steenbergen 1999, P.  140. 
601  Zie het rapport van Heinrich aan het Europees Parlement: Verslag narnens de Commissie rechten van de vrouw 

over de discriminatie van vrouwen in de immigratievoorschriften, Document A 2- 133/87/B corr, p. 6; Kamminga 
1993. 
605  De inkomenseis maalct geen unzondering voor vrouwen met de zorg voor (jonge) kinderen. Zij zijn aangewezen 
OP de discretionaire bevoegdheid van de Staatssecretaris om een vergunning tot verblijfte verlenen op grond van 
klemmende redenen van humanitaire aard, Vc 1994,131/2.4. Dit ontbreken van specifieke aartdacht staat banks op 
de stellingrtame in de eerste Nederlandse CEDAW-rapportage, Groenman et al. 1997, p. 115. 
666 Vgl. Baranelli 1996. 
6°7  Zie algemeen Spijkerboer 1994; Crawley 1997. 
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asielzoekers ten opzichte van marmen, wordt in diezelfde onderzoeken ook gesignaleerd dat 
de geuite lcritiek bij kwalitatief onderzoek wel ondersteuning lijkt te vinden. 608  

Een laatste groep vrouwen is die van ongedocumenteerden. Ten eerste valt op dat in de 
diverse regularisatiemaatregelen (laatstelijk de witte illegalenregeling) op het punt van het 
vereiste arbeidsverleden wordt uitgegaan van de kostwinner. "Vrouwelijk" werk als 
(inwonende) oppas of huishoudelijke hulp, alsmede arbeidspatronen die zich bij vrouwen 
vaker voordoen dan bij mannen (flexwerk) zijn feitelijk uitgesloten. Dit kan strijdig zijn met 
de plicht om de volledige ontplooiing van vrouwen te verzekeren op sociaal-economisch 
gebied teneinde uitoefening van haar rechten op gelijke voet met mannen te waarborgen 
(artikel 3 VN-Vrouwenverdrag). Een tweede groep ongedocumenteerden voor wie het VN-
Vrouwenverdrag potentieel relevant is zijn slachtoffers van vrouwenhandel. Er is voorzien 
in de mogelijkheid van een tijdelijke verblijfstitel tijdens de strafrechtelijke procedure tegen 
de dader, maar een helder omlijnde regeling voor vrouwen die stellen bij terugkeer naar het 
land van herkomst te vrezen voor represailles vanwege hun aangifte ontbreekt. Ook is geen 
regeling getroffen voor de situatie waar vrouwen in hun land van herkomst te vrezen hebben 
voor strafrechtelijke vervolging wegens prostitutie. Men kan stellen dat, hoewel een begin is 
gemaakt met positieve actie teneinde de slachtoffers van vrouwenhandel te beschermen, op 
deze punten te weinig is gedaan om de mogelijkheden voor de slachtoffers om zich te 
onttrekken aan vrouwenhandel te optimaliseren (artikel 6 VN-Vrouwenverdrag). 

Inzake de eerste groep vrouwen (nl. buitenlandse of Nederlandse vrouwen die een partner 
willen laten overkomen) kan gesteld worden dat de inkomenseis in Vc B1/1.2.3 
sekseneutraal is geformuleerd. Gezien de algemene gegevens over de arbeidsmarktpositie 
van vrouwen lijkt het echter onmiskenbaar dat vrouwen minder snel aan de inkomenseis 
zullen kunnen voldoen. Uit een recent onderzoek van Eurostat blijkt dat het inkomen van 
fulltime werkende vrouwen in Nederland slechts 70,6% is van dat van fulltime werkende 
mannen in Nederland. Ook werkt in Nederland 55% van de werkende vrouwen parttime, 
tegen 10% van de mannen, wat voor de hand liggende gevolgen heeft voor het verschil in 
inkomen.'Bovendien is de arbeidsparticipatie van vrouwen lager clan die van mannen, 
terwijl die van allochtone vrouwen relatief nog lager ligt. De netto- 
arbeidsparticipatiegraad 6 w van Turkse vrouwen was in 1998 29%, die van Marokkaanse 
vrouwen 24%, die van autochtone vrouwen 58% en die van autochtone mannen 86%. 6 " 
Ook als men kijkt naar de inkomenspositie van alleenstaande mannen en vrouwen (en dat is 
de categoric personen om wie het in het kader van gezinshereniging gaat), onstaat een 
vergelijkbaar beeld. Weliswaar stelde de Staatssecretaris in 1996 dat alleenwonende 
autochtone vrouwen tussen de 35 en 40 jaar een betere inkomenspositie hebben dan 

6"  Van Wetten c.s. 1998, Spijkerboer 1999. 
609 Eurostat: Statistics in Focus, Population and Social Conditions, Theme 3 - 6/1999. 
61°  De netto-arbeidspartcipatiegraad geeft aan welk deel van de potentiCle beroepsbevolking feitelijk werk heeft. 
611 Hooghgiemstra en Merens 1999. 
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I5-25 jaar 	25-35 jaar 	 35-40 jaar  
m 	v 	m 	v 	 m 	 v 

Turken 	78,8% 	90,0% 	31,5% 	onvoldoende 	onvoldoende 	onvoldoende 
(n=165) 	(n=129) 	(n=35) 	gegevens 	gegevens 	gegevens 

Marokkanen 	82,9% 	89,9% 	40,3% 	onvoldoende 	onvoldoende 	onvoldoende 
(n=234) 	(n=169) 	(n=82) 	gegevens 	gegevens 	gegevens 

Surinamers 	81,5% 	72,7% 	36,2% 	33,3% 	onvoldoende 	17,7% (n=45) 
(n=130) 	(n1 11) 	(n=69) 	(n=105) 	gegevens 

Autochtonen 	76,4% 	82,9% 	36,7% 	36,4% (n=55) onvoldoende 	onvoldoende 
(n=144) 	(n=111) 	(n=90) 	 gegevens 	gegevens 

Verenigde Naties 

mannen,612maar control° van de gegevens waarop deze stelling is gebaseerd maalct deze 
weinig plausibel. Deze gegevens zijn verkort weergegeven in de onderstaande tabel met de 
percentages personen met een maandinkomen onder de 1.500 gulden.66 De Staatssecretaris 
stelt dat voor andere groepen dan die van alleenwonende autochtone vrouwen de aantallen 
alleenstaanden in de steekproef te klein zijn om nadere uitspraken te kunnen doen over de 
verschillen in inkomenspositie.61 4  Maar het beeld dat uit onderstaande tabel naar voren komt 
bevestigt eerder de gedachte dat, in zijn algemeenheid, vrouwen een slechtere 
inkomenspositie hebben dan mannen. 

Tabel: Percentage personen zonder samenwonende partner met een inkomen lager 
dan Hfl. 1500,— per maand, of geen eigen inkomen (1994) 615  

Bron: Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek, Erasmus Universiteit Rotterdam 

In de volgende tabel worden dezelfde gegevens uit een steekproef uit 1998 weergegeven. De 
inkomensachterstand van autochtone vrouwen tussen de 15 en de 25 blijkt te zijn ingelopen, 
maar Turkse en Marokkaanse vrouwen hebben nog steeds een inkomensachterstand ten 
opzichte van mannen. 

612  Kamerstukken II 1995/1996,24 401, nr. 13, p. 7. 
6 " Overigens moet worden opgemerlct dat in sommige gevallen het inkomensvereiste hoger is dan 1.500 gulden, en 
in sommige lager; de beschikbare gegevens zijn echter niet op de precieze inkomensgrenzen toegespitst en geven 
een algemener beeld van de inkomenspositie van mannen en vrouwen in bepaalde bevolkingsgroepen. 
" Gezien de absolute aantallen in de opgenomen tabul is het overigens verbazingwekkend dat juist deze groep wel 
groot genoeg geacht word; de steelcproef bestond uit 18 vrouwen, en is daarmee te klein om bier weer te geven. 
615  Voor categorieen waar n kleiner dan of gelijk was aan 30 zijn geen gegevens opgenomen omdat de stcekproef te 

klein zou zijn. 
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15-25 jaar 	25-35 jaar 	35-40 jaar 
m 	v 	m 	v 	m 	 v  

Turken 	74% 	83% 	22% 	40% 	onvoldoende 	onvoldoende 
(n=275) 	(n=262) 	(n=83) 	(n=70) 	gegevens 	gegevens 

Marokkanen 	77% 	82% 	26% 	26% 	41% 	onvoldoende 
(n=286) 	(n=259) 	(n=113) 	(n=60) 	(n=39) 	gegevens 

Surinamers 	78% 	76% 	31% 	15% 	21% 	9% 

(n=265) 	(n=289) 	(n=101) 	(n=206) 	(n=47) 	(n=101)  
Autochtonen 	73% 	73% 	16% 	17% 	onvoldoende 	onvoldoende 

(n=125) 	(n=118) _ (n=71) 	(n=71) 	gegevens 	gegevens 	, 

Vrouwenverdrag 

Tabel: Percentage personen zonder samenwonende partner met een inkomen lager 
dan Hfl. 1500,-- per maand, of geen eigen inkomen (1998) 616  

Bron: Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek, Erasmus Universiteit Rotterdam: 
SP VA-1998 

Op basis van deze gegevens is aannemelijk dat de inkomenseis indirecte discriminatie van 
vrouwen oplevert. Anderzijds is het echter zo dat de verscherping van de inkomenseis in 
1993 niet slechter lijkt te zijn uitgepakt voor vrouwen dan voor mannen." Dat kan er op 
wijzen dat de inkomenseis, ondanks de verschillende inlcomenspositie van alleenstaande 
mannen en vrouwen, niet verschillend uitwerkt. Om deze stelling aannemelijk te achten 
moet uitgegaan worden van vrij gecompliceerde hypotheses over welke alleenstaande 
mannen en vrouwen gezinshereniging beogen. Om zulke hypotheses te ontwildcelen en op 
hun juistheid te onderzoeken is nader onderzoek vereist. 

Alles overziend is voorshands aannemelijk dat deze sekseneutrale regel terzake van de 
inkomenseis onderscheidend (in andere woorden: discriminerend) werkt. Men kan stellen 
dat dit onderscheid gerechtvaardigd is in het licht van het doel dat met dit onderscheid wordt 
gediend. Maar omdat het hier gaat om een inbreuk op het recht op gelijke behandeling (en 
niet om een positieve verplichting) is doorslaggevend of met het gemaakte (indirecte) 
onderscheid een "pressing social need" is gediend; daarvoor worden abstracte argumentaties 
(het belang van het economisch welzijn e.d.) in de regel onvoldoende geacht. Voorts is van 
belang dat, als er van moet worden uitgegaan dat de inkomenseis indirecte discriminatie 
behelst, het VN-Vrouwenverdrag in ieder geval met zicht meebrengt dat de situatie van 
vrouwen niet verslechtert."Het aanscherpen van de inkomenseis behelst wel zo een 
verslechtering, en is in strijd met het Verdrag. 

Op het punt yen gezinshereniging geeft het beleid wel een bijzondere positie aan een-
oudergezinnen met een kind/kinderen jonger dan vijf jaar voor zover de verzorgster alleen 

616  Voor categorieen waar n kleiner dan of gelijk was aan 30 zijn geen gegevens opgenomen omdat de steekproef te 
klein zou zijn. 
617  Kamerstukken 111995/1996, 24401, nr. 13, p. 7. 
618  Van Walsum 1996, p. 43, onder verwijzing naar Hes et al. 
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de zorg heeft voor het kind (Vc 1994, B1/1.2.3.5). Deze categoric personen, die in 
overwegende mate uit vrouwen bestaat, is vrijgesteld van het middelenvereiste. 

De kritiek die inhoudt dat in Nederland gevestigde vrouwen vaker dan mannen worden 
verdacht van een schijnhuwelijle noopt tot nader onderzoek. Deze kwestie kan onderdeel 
vorrnen van de periodieke evaluatie van de Wet Voorkoming Schijnhuwelijk die door de 
Staatssecretaris is toegezegd.'" 

Met betrekking tot de tweede groep vrouwen (nl. buitenlandse vrouwen met een 
afhankelijke verblijfstitel) zijn voorstellen om aan gezinsherenigers (onder omstandigheden) 
een zelfstandige verblijfstitel te verlenen, zoals bijv. geformuleerd in een advies van de 
Emancipatieraad, steeds verworpen."' Wel bevat de Vreemdelingencirculaire clausules die 
specifiek voor vrouwen van belang kunnen zijn. Zo kan in schrijnende gevallen direct na het 
verbreken van het huwelijk of de relatie een zelfstandige vergunning zonder beperkingen 
worden verleend indien sprake is van klemmende redenen van humanitaire aard (Vc 1994, 
B1/2.4). Daarbij wijst de Vreemdelingencirculaire voor zaken van gescheiden vrouwen 
specifiek op het belang van de volgende factoren: de situatie van alleenstaande vrouwen in 
het land van herkomst; de maatschappelijke positie van betrokkene in het land van 
herkomst; de vraag of in het land van herkomst een naar de maatstaven van dat land 
aanvaardbare opvang aanwezig is; de zorg die betroklcene heeft voor kinderen die hier te 
landen zijn geboren en/of getogen; en aangetoond (seksueel) geweld binnen het huwelijk, 
wat heeft geleid tot de feitelijke verbreking van dit huwelijk. Deze laatste clausule, die 
recentelijk werd toegevoegd, benadrukt de moeilijke positie van vrouwen met een 
afhankelijke verblijfstitel die slachtoffer zijn van geweld binnen de relatie, maar garandeert 
geen aanspraak op voortgezet verblijf. Het is juist de onzekerheid die daardoor bestaat die 
het voor vrouwen riskant maakt om de relatie te verlaten, en die hen daardoor in een 
kwetsbaarder positie brengt tegenover gewelddadige partners."' 

Indien niet een vergunning tot verblijf om humanitaire redenen wordt verleend, moet de 
gescheiden vrouw na het zgn. "zoekjaar" beschiklcen over voldoende middelen van bestaan 
(Vc 1994, B1/2.3). Deze beleidsregel !evert, evenals het middelenvereiste bij 
gezinshereniging, voor vrouwen meer problemen op dan voor mannen omdat de 
inkomenspositie van vrouwen slechter is dan die van mannen, een fenomeen dat zich bij 
buitenlandse vrouwen nog sterker voordoet dan bij Nederlandse (zie boven). Ook geldt de 

619  Zie het rapport van Heinrich aan het Europees Parlement: Verslag namens de Commissie rechten van de vrouw 
over de discriminatie van vrouwen in de immigratievoorschriften, Document A 2-I33/87/B corr, p. 6; Kamminga 
1993. 
610  Kamerstukken 111998/1999, 26276, nr. I, p. 2; Kamerstukken 111998-1999, 19 637, 26 106, 26 276, in. 441, 
P. 8. 
611  Emancipatieraad 1996, p. 61 . 
611  Specifiek voor vrouwen die in een opvanghuis verblijven is bepaald dat hun vergunning tot verblijf niet zal 
worden ingetrokken wegens beeindiging van de relatie; dit is vooral bcdoeld em hen aanspraak op collectieve 
voorzieningen te geven, omdat anders hun toegang tot BIijf van mijn Lijf huizen emstig belemmerd zou worden 
door de effecten van de Koppelingswet. 
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regel onverkort voor vrouwen die de zorg hebben voor opgroeiende kinderen. 623  Op beide 
punten kan gesteld worden dat de sekseneutrale regel verschillend uitwerkt voor mannen en 
vrouwen; wederom lijkt de stelling gerechtvaardigd dat sprake is van een sekseneutrale 
regeling die nadelig uitwerkt voor vrouwen, terwijl een concrete adstructie van een hiermee 
gediende "pressing social need" ontbreekt. Bovendien is het inconsistent dat op het punt van 
voortgezet verblijf geen uitzondering op de inkomenseis wordt gemaakt ten behoeve van 
vrouwen met de zorg voor opgroeiende kinderen, terwijl dat bij gezinshereniging wet 
gebeurt (zie boven). 

Inzake de derde groep, vrouwelijke asielzoekers, werd in 1997 Werkinstructie 148 
uitgebracht, die aandacht besteedt aan de interpretatie van de vluchtelingendefinitie bij 
asielverzoeken van vrouwen. Vanouds geldt al de regel dat een contactambtenaar de 
asielzoeker dient te informeren over de mogelijkheid dat hij of zij kan verzoeken om een 
contactambtenaar en/of tolk van de door hem of haar gewenste sekse indien blijkt dat er jets 
is voorgevallen op seksueel gebied dat in relatie staat tot de asielaanvraag. 624 In de opleiding 
van contact- en beslisambtenaren wordt ingegaan op de specifieke problemen van 
vrouwen.625  Ook is het percentage vrouwen dat als contact- c.q. beslisambtenaar bij de [ND 
werkzaam is tussen 1992 en 1996 opgelopen van 35,7 tot 45,3%• 626  Het is nog onduidelijk 
welk effect van deze ontwildcelingen uit is gegaan. 6" 

Tenslotte valt vast te stellen dat regularisatieregelingen inderdaad sterk koersen op 
legalisering van personen met een omvangrijk arbeidsverleden. Zo heeft de zgn. "witte 
illegalen-regeling" als centrale eis dat de vreemdeling gedurende zes jaar ononderbroken 
inkomen hebben verlcregen uit arbeid waarvoor premies en belastingen zijn betaald danwel 
inkomen hebben genoten uit een inkomensvervangende uitkeringen waarvoor premies en 
belastingen zijn afgedragen. 628  Het is aannemelijk dat ook bij irreguliere arbeid vrouwen een 
slechtere arbeidsmarktpositie hebben dan mannen, waardoor zij minder dan mannen in staat 
zijn om aan het gestelde criterium te voldoen. Daarbij gaat dit criterium voorbij aan het feit 
dat vrouwen die de zorg hebben voor opgroeiende kinderen nog moeilijker in staat zijn om 
betaalde arbeid te verrichten. 629  Tenslotte speelt een bijzondere rol dat aannemelijk is dat 
vrouwen eerder werk doen waarvoor geen premies worden afgedragen en belastingen 
worden betaald (schoonmaakwerk, oppas, verzorging). 63° 

623 	• • Zu kunnen wel een verblijfsvergunning op humanitaire gronden Icrijgen o.g.v. Vc 1994, B1/2.4, maar deze 
bepaling schept biedt vrouwen weinig zekerheid. Dat op dit punt specifieke aandacht ontbreekt staat haaks op de 
stellingname in de eerste Nederlandse CEDAW-rapportage, Groenman e.a. 1997, p. 115. Vgl. Baranelli 1996. 
624  Van Wetten, Dijkhoff & Heide 1998, p. 24. 
625  Van Wetten, Dijkhoff & Heide 1998, p. 26. 
626  Van Wetten, Dijkhoff& Heide 1998, p. 85. 
627 Vgl. Van Wetten, Dijkhoff & Heide 1998, p. 66-67. 
628  TBV 1995/1 en TBV 1996/4. 
629  De Staatssecretaris is op deze Icwestie ingegaan in TK 1997-1998, 19637, nr. 303, maar herhaalt daar de 
streklcing van het geldende beleid, gevolgd door de zinsnede dat de positie van vrouwen met de zorg voor kinderen 
onder de vijfjaar in dezen voldoende is gewaarborgd; indien zij niet in aanmerking komen voor een vergunning tot 
verblijf op humanitaire gronden, kan worden verlangd dat zij zelfstandig in hun onderhoud voorzien. Daarmee 
wordt het ingenomen standpunt herhaald, en niet ingegaan op de gestelde indirect discriminerende werking van het 
beleid. 
630 Vgl. Kraus 1999. 
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In een enkele rechterlijke uitspraak is aan een slachtoffer van vrouwenhandel wet verblijf 
toegestaan omdat zij in het land van herkomst niet effectief beschermd was tegen 
represailles." 

22.3 Conclusie 

De Nederlandse regering voldoet op veel punten aan de in het VN-Vrouwenverdrag 
neergelegde plicht om actief te zijn teneinde de discriminatie van vrouwen uit te bannen. Of 
deze positieve actie geheel voldoende is, is moeilijk te beoordelen. Ten eerste omdat er, nog 
afgezien van concreet uiteenlopende interpretaties, er een op conceptueel niveau verschil 
van mening bestaat over het te bereiken doel (formele gelijkheid, materiale geliftcheid, of 
ondergraving van het man/vrouw verschil als zodanig). Ten tweede is vaak erg moeilijk te 
beoordelen hoe een bepaalde maatregel precies uitwerkt (denk aan complexe kwesties als: 
de gevolgen van het aanscherpen van de inkomenseis voor allochtone vrouwen; het concept 
daders van vervolging in relatie tot geweld binnen de prive-sfeer). Men kan daarom stellen 
dat Nederland met het concrete beleid over vrouwen in het vreemdelingenrecht bezig is 
uitvoering te geven aan de verplichtingen van het VN-Vrouwenverdrag. Het is te vroeg om 
daarover een eindoordeel te geven. Het is in dit verband noodzakelijk dat regelmatig wordt 
onderzocht wat de specifieke effecten voor vrouwen van bepaalde regels zijn; dat gebeurt 
dan ook we!.'" Zulk onderzoek dient te worden gecontinueerd. Zo een voortzetting zou ook 
in overeenstemming zijn met hetgeen Nederland heeft gesteld in de tweede rapportage aan 
het Comite voor de uitbanning van discriminatie van vrouwenm: "The effects of 
immigration policy on women are constantly evaluated."' 

Op het punt van de inkomenseis - zowel bij gezinshereniging, voortgezet verblijf als bij 
regularisatie - wijzen algemene gegevens over de inkomenspositie van mannen en vrouwen 
er op dat de sekseneutraal geformuleerde eis onderscheid maakt naar geslacht. Dit 
onderscheid hangt zowel samen met de arbeidsmarlctpositie van vrouwen, die slechter is dan 
die van mannen (gemeten naar zowel inkomensniveau als naar de zekerheid van het werk), 
als met het feit dat deelname van personen met de zorg voor opgroeiende kinderen (meest 
vrouwen) problematisch is. Opvallend is bovendien dat het stellen van de inkomenseis aan 
vrouwen met de zorg voor opgroeiende kinderen strijdig is met hetgeen Nederland heeft 
gesteld in de tweede Nederlandse rapportage aan het Comite voor de uitbanning van 
discriminatie van vrouwen:"There is a general rule in the Netherlands that people 
responsible for caring for children under five years are not obliged to accept employment." 6" 

ABRvS 8 december 1995, GV 18e-I5. Tot op zekere hoogte vergelijkbaar zun President Rechtbank 's-
Gravenhage zp Zwolle 4 april 1996, JUB 1996120, p. 18-19; en Rechtbank 's-Gravenhage zp Zwolle 21 april 1998, 
NAV 1998, 102 (p. 424-425). 
632 Van den Bedem 1994; Van Wetten c.s. 1998. 
633  Dit Comite is op grond van artikel 17 VN-Vrouwenverdrag belast is met het toezicht op de uitvoering van het 
Verdrag. 
6' The Second report of the Netherlands to the UN Committee for the Elimination of all forms of Discrimination 
Agianst Women, ministerie van Sociale Zalcen en Werkgelegenheid, 1999. 
63 ' The Second report of the Netherlands to the UN Committee for the Elimination of all forms of Discrimination 
Agianst Women, ministerie van Societe Zalcen en Werkgelegenheid, 1999, p. 53. 
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Het stellen van een inkomenseis is weliswaar formeel geen verplichting om werk te 
accepteren, maar komt daar feitelijk wel op neer. Indien de inkomenseis inderdaad (indirect) 
onderscheid maakt naar geslacht, dan is voor dat onderscheid geen rechtvaardiging te 
vinden in de - algemene - stelling dat met de inlcomenseis het economisch welzijn van 
Nederland is gediend. Met name op dit punt is, teneinde te voldoen aan de in het VN-
Vrouwenverdrag neergelegde verplichting om discriminatie actief te bestrijden, nader 
onderzoek noodzakelijk. 

Opgemerkt zij dat niet direct voor de hand ligt hoe het discriminerende effect van de 
inkomenseis kan worden tegengegaan. De inkomenseis laten vallen is geen reele optie. Maar 
wordt een inkomenseis gesteld, dan wordt de mogelijkheid van gezinshereniging gerelateerd 
aan een aspect van onze samenleving (de arbeidsmarkt) waar nog immer spralce is van een 
substantiele achterstand van vrouwen. Men zou kunnen voorstellen de inkomenseis voor 
vrouwen op een lager niveau vast te stellen; dit stuit echter op het feit dat een rechtstreeks 
aan geslacht gerelateerde bevoordeling van vrouwen problematisch is in reactie op indirecte 
discriminatie. Een andere optie zou zijn om terug te keren naar het 
verwijtbaarheidscriterium ("is het niet voldoen aan de inkomenseis verwijtbaar?") Er zijn 
twee manieren te bedenken om dit criterium beter hanteerbaar te malcen dan voorheen het 
geval was. De eerste optie is door het de vorm te geven van een exceptie waarvoor de 
stelplicht geheel bij de justitiabele ligt, zodat een onderzoeksplicht voor de administratie 
ontbreekt. Dit maalct het criterium uitvoerbaarder. Een tweede optic is om het 
verwijtbaarheidscriterium in het vreemdelingenrecht niet, zoals eerder het geval was, los te 
koppelen van het criterium dat wordt gehanteerd in de sociale zekerheid, maar deze criteria 
op elkaar af te stemmen. Simpel gezegd: wie in het kader van de sociale zekerheid voldoet 
aan de sollicitatieplicht, kan in het vreemdelingenrecht niet onvoldoende inspanning op dat 
punt worden verweten. Vanuit uitvoeringsorganisaties is gesteld dat op deze wijze het 
verwijtbaarheidscriterium goed uit te voeren was geweest. 636  

Uit het voorgaande moge blijken dat oplossingen voor de hier geschetste problematiek 
denkbaar zijn, maar dat niet op het eerste gezicht zonneklaar is op welke wijze een indirect 
discriminerend effect van de inkomenseis kan worden gerepareerd. Indien sprake is van 
indirecte discriminatie (en dat lijkt, zoals eerder betoogd, aannemelijk), dan is dit echter een 
reden te meer om invulling te geven aan de positieve verplichting, met name door 
onderzoek te doen zowel op empirisch niveau (hoe werkt de inkomenseis precies voor 
welke groep) als op juridisch-dogmatisch niveau (wat is i.c. exact de relevantie van het 
gelijkheidsbeginsel; hoever strekt de positieve verplichting; hoe kan daarop op 
beleidsniveau vorm worden gegeven). 

Met meer zekerheid kan gesteld worden dat het verergeren van de indirecte discriminatie 
van vrouwen door de inkomenseis aan te scherpen in strijd is met het VN-Vrouwenverdag. 
Werd in de voorgaande alinea aangegeven dat de remedie voor de indirecte discriminatie in 
de inkomenseis niet direct voor de hand ligt, dat is hier anders. Immers, door een 
verscherping simpelweg niet in te voeren wordt aan deze verplichting voldaan. 

636  Kappenberg 1993. Vgl. Van Walsum 1996, p. 53. 
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Op het punt van asiel is het van belang dat over enige tijd het effect van Werkinstructie 148 
wordt gellvalueerd. Het lijkt echter nu al duidelijk dat deze Werkinstructie weinig gebruikt 
wordt; er wordt immers weinig aan gerefereerd in administratieve en rechterlijke 
beslissingen, en hij lijkt bij de rechtshulp filet bekend te zijn. Daarom, alsmede om de door 
de aparte Werkinstructie voor vrouwen mogelijk gesuggereerde "apartheid" te ondervangen, 
is het van belang dat in de, wel frequent gebruikte, "gewone" werkinstructies (inzake 
specifieke landen van herkomst, bijvoorbeeld) rekenschap wordt gegeven van de gevolgen 
van Werkinstructie 148. "Gender" wordt, op die manier, niet het onderwerp van den aparte 
Werkinstructie, maar een integraal onderdeel van elke Werkinstructie. 4" 

Opgemerkt moet worden dat dOn bestaand beleidsinstrument in het bijzonder geschikt is om 
uitvoering te geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit het VN-Vrouwenverdrag. Het 
Verdrag bepaalt in artikel 2 onder d specifiek dat de overheid zich dient te onthouden van 
iedere vorm van discriminatie en dat zij moet verzekeren dat overheidsorganen en - 
instellingen handelen overeenkomstig deze verplichting. Aan de plicht om non-discriminatie 
te verzekeren wordt nu o.m. vorm gegeven door ad hoc onderzoeken. Het zou een 
versterking van de naleving van deze verplichting betekenen als op het gebied van het 
vreemdelingenrecht structureel werd overgegaan tot ex ante Emancipatie Effect Rapportage 
(EER); ook de Commissie Groenman beval dit middel aan.“ Dit mu betekenen dat bij ellce 
grote wijziging van beleid of regelgeving vooraf zou worden beoordeeld wat de positie van 
vrouwen is, hoe die mu worden beinvloed door de voorgenomen maatregelen en welke 
mogelijkheden er zijn om eventueel geconstateerde discriminatie van vrouwen te bestrijden. 

637 1n deze zin Spijkerboer 1999, p. 203-204. 
631  Zie over Emancipatie Effect Rappottage Verloo en Roggebrand 1994; voor de opstelling van de Commissie 
Groenman: Groenman etal. 1997, p. 119. De regering heeft de EER els instrument "weinig zinvol" genoemd, 
omdat er geen opmerkelijke verschillen tussen mannen en vrouwea in het vreemdelingenrecht zouden zijn, 
Kamerstukken 1 1997/1998, 25 893, nr. 2, p. 40. Dit feitelijke uitgangspunt is echter weinig onderbouwd, en in 
strijd met de bier aangedragen data. 
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23 Kinderverdrag 

23.1 De verdragsverplichtingen 

Kinderverdrag 

Het Verdrag inzalce de Rechten van het Kind 6" is ondertekend in 1989 en voor Nederland in 
werking getreden in 1995. 
Er is in dit verdrag niet voorzien in een instantie die klachten van individuen of staten kan 
behandelen. Er zijn dan ook geen uitspraken of zienswijzen over de toepassing van het 
verdrag in individuele situaties. Wel is er een rapportageplicht voor de staten partij bij het 
verdrag en is er een Comite ingesteld, dat de nationale rapportages over de toepassing van 
het verdrag beoordeelt. De Nederlandse rapportage van 1997' aan het Comite komt 
hieronder bij de nationale situatie aan de orde. 

Er zijn enkele bepalingen in het verdrag, die direct op het immigratierecht zien (artikel 9, 
10, 22). Verder is er een groot aantal bepalingen, dat immigratierechtelijke betekenis kan 
hebben. Hieronder wordt een kort overzicht gegeven."' 
Voor wat betreft de definitie van 'kind' geeft het verdrag aan, dat daaronder iedereen jonger 
dan 18 jaar wordt verstaan, tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de 
meerderjarigheid eerder wordt bereikt (artikel 1)." Staten eerbiedigen de Rechten van het 
Kind voor ieder kind onder hun rechtsbevoegdheid." Kern van het verdrag is, dat bij alle 
maatregelen betreffende kinderen, het belang van het kind voorop moet staan (artikel 3). 
Staten waarborgen in de ruimst mogelijke mate het recht op overleven en de ontwildceling 
van het kind (artikel 6). Staten waarborgen dat het kind niet wordt gescheiden van zijn 
ouders, tenzij dat noodzakelijk is in het belang van het kind (artikel 9). In overeenstemming 
daarmee worden aanvragen om gezinshereniging met welwillendheid, menselijkheid en 
spoed behandeld (artikel 10). Een kind wiens ouders in verschillende landen wonen heeft 
het recht het land te verlaten en er weer binnen te gaan (artikel 10). Het wederrechtelijk 
overbrengen naar een ander land en niet doen terugkeren moet bestreden worden, mede door 
het sluiten van verdragen (artikel 11). Het kind wordt in de gelegenheid gesteld gehoord te 
worden in elke procedure die het betreft (artikel 12). De rechten van vrijheid van 

639  Verdrag inzalce de Rechten van het Kind, ondertekend 20 November 1989, Trb. 1990, 46 en 170; in werking 
voor Nederland 8 maart 1995, Trb. 1995, 92. De voorbehouden bij de artikelen 26, 37 en 40 lijken niet relevant te 
zijn voor het Nederlandse vreemdelingenrecht (art. 2 van de Goedkeuringswet, Sib. 1994, 862; Trb. 1995, 92, p. 
3.). Er zijn verklaringen bij de artikelen 14, 22 en 38 (Trb. 1995, 92, p. 21). 
"° Nederland heeft zijn eerste rapport over de toepassing van het Kinderverdrag 15 mei 1997 opgemaakt, zie de 
bijlage bij het rapport van de 44e zitting van het Comite, CRC/C/51/Add.1 van 24 July 1997. 
641 Nu dit rapport over de verplichtingen van de staat gaat, hoeft niet aangegeven te worden, welke bepalingen 
rechtstreekse werking hebben. De memorie van Toelichting gaat daar uitgebreid op in, mede aan de hand van 
bepalingen met soortgelijke inhoud in andere verdragen. Kamerstuklcen // 1992/1993, 22 855, nr 3 p. 8 en verder. 
"2  Verwezen wordt hier naar het recht dat het persoonlijk statuut bepaalt; andere wetten kunnen de kinderen niet 
meerderjarig verklaren voor het doel van die wet. 
"3  Artikel 2. Dat betekent niet alleen kinderen op Nederlands grondgebied, maar ook kinderen waar de 
Nederlandse administratie anderszins mee te malcen heeft, bijvoorbeeld doordat het zich in het buitenland tot de 
Nederlandse autoriteiten richt met een verblijfsaanvraag. Zie mutatis mutandit artikel 1 EVRM en de jurisprudentie 
daarover. 
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meningsuiting, godsdienst, vereniging, prive- en gezinsleven wordt geeerbiedigd (artikel 12-
l6)." Staten doen alles wat in hun vermogen ligt om erkenning van het beginsel te 
verzekeren, dat beide ouders de gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de 
opvoeding en ontwildceling van het kind (artikel 18). Een kind dat tijdelijk of blijvend niet 
kan leven in het gezin waartoe het behoort, heeft recht op bijzondere bescherming en 
bijstand van staatswege (artikel 20); er zijn regels ten aanzien van plaatsing in een 
pleeggezin en (interlandelijke) adoptie (artikel 20-21). Staten waarborgen dat een kind dat 
de vluchtelingenstatus wil verkrijgen, ongeacht of het door zijn ouders of anderen wordt 
begeleid, passende bescherming en humanitaire bijstand lcrijgt bij het genot van de rechten 
uit dit verdrag en andere verdragen. Het kind wordt geholpen zijn ouders of andere 
gezinsleden op te sporen (artikel 22). Gehandicapte kinderen worden ondersteund (artikel 
23). Het recht op gezondheidszorg en sociale zekerheid wordt erkend, evenals dat op een 
toereikende levensstandaard, onderwijs, bescherming van godsdienst, taal en cultuur van 
minderheden, rust en vrije tijd, bescherming tegen economische of seksuele exploitatie en 
drugs, kinderhandel en marteling (artikel 24 - 36). Staten waarborgen dat een kind niet 
wordt onderworpen aan foltering of aan andere wrede, onmenselijke of vemederende 
behandeling of bestraffing, doodstraf of levenslange straf (artikel 37). Vrijheidsbeneming 
mag niet onwettig of willekeurig plaatsvinden en wordt slechts gehanteerd als uiterste 

maatregel voor de kortst mogelijke duur. Bij de vrijheidsbeneming wordt rekening 
gehouden met zijn behoeften en wordt nagegaan of het in het belang van het kind is het 
gescheiden van volwassenen te houden (artikel 37). Er zijn bepalingen over gewapende 
conflicten en het strafrecht (artikel 38-40). Geen van de bepalingen in het verdrag tast de 
rechten van het kind aan, zoals die in het nationale recht of in het intemationale recht zijn 

vervat (artikel 41)P 5  Er is geen stand-still bepaling. Het recht van een kind om in zijn land 
van nationaliteit te verblijven is niet expliciet opgenomen in het Verdrag, maar wel af te 
leiden uit het recht naar het eigen land terug te mogen keren. 

23.2 Belang van het kind 

Artikel 3 lid 1 VRIC bepaalt dat bij alle maatregelen, ongeacht of deze worden genomen 
door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke 
instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, de belangen van het kind de 
eerste overweging vormt: "the best interests of the child shall be a primary consideration." 

In de volgende leden komt daar geen beperking op. De achtergrond van het verdrag is, dat 
kinderen enerzijds zo kwetsbaar en anderzijds zo belangrijk zijn, dat bun belang een zwaar 
gewicht toekomt. Dat is weerspiegeld in artikel 3. Volgens de Nederlandse regering is 
artikel 3 de richtlijn voor de uitleg en de tenuitvoerlegging van het verdrag.' 
Daarmee is niet gezegd, dat het belang van het kind absoluut is, of altijd de doorslag geeft. 

Zoals aangegeven in de hoofdstukIcen EVRM en IVBP kan de uitoefening van rechten als vrijheid van 
godsdienst, meningsuiting, vereniging etc met zich meebrengen, dat de bevoegdheid van de staat iemand (kort) 
verblijf te weigeren beperkt is. 

Zie voor een 'Vergelijking met andere mensenrechtenverdragen': Kamerstukken 11 199211993, 22 855, nr 3 p. 9 
en bijlage 3. 

Memorie van Toelichting bij de Goedkeuringswet; Kamerstukken 11 1992/1993, 22 855, nr 3 p. 14. 

230 



Kinderverdrag 

Maar het moet wel de eerste overweging vormen. Bij een conflict van belangen, geeft het 
belang van het kind de doorslag. 647  Dat is niet hetzelfde, als dat er alleen een inbreuk 
gemaalct mag worden op de rechten van het kind als dat bijvoorbeeld noodzakelijk is in een 
democratische samenleving met het oog op essentiale belangen. Daar waar de verschillende 
rechten van het kind aan de orde komen, zijn aparte beperkingmechanismen voorzien." 8  
De aparte bepaling in artikel 3 lijkt vooral op een benadering te duiden: als de belangen van 
een kind in het spel zijn, let dan even op; vraag je eerst af, hoe die het best te dienen zijn en 
overweeg dan (pas) hoe dat in te passen is in de afweging van alle belangen. Als er bij het 
nemen van de beslissing niet in is voorzien dat er apart aandacht besteed wordt aan de 
belangen van een kind, zorg dan dat dat wel gebeurt. En als er wel voorzien is in het 
afwegen van belangen van onder andere een kind, zorg dan dat dat de eerste overweging is. 
De motivering van een beslissing moet ook weerspiegelen, dat onderzocht en vastgesteld is, 
wat het belang van een daarbij betrokken kind is en dan hoe dat gewogen is in het geheel 
van de beslissing. Bij beslissingen die worden genomen voor het bestwil van het kind, kan 
dan blijken dat dat ook zo is. Bij beslissingen die voor kinderen negatieve gevolgen ktumen 
hebben, moet wel blijken, dat men het belang van het kind expliciet overwogen heeft en 
waarom dat toch moest wijken. 
Artikel 3 richt zich tot eenieder, die maatregelen neemt die kinderen betreffen, ongeacht of 
artikel 3 of het belang van het kind in nationale regelgeving geexpliciteerd is. Wel 
expliciteren in nationale regelgeving, inclusief beleidsregels, bevordert echter de toepassing 
van artikel 3 VRK. 
In artikel 3 lid 2 verbinden staten zich ertoe het kind te verzekeren van de bescherming en 
de zorg die nodig zijn voor zijn welzijn en daartoe alle passende wettelijke en bestuurlijke 
maatregelen te nemen. Dat is een duidelijke inspanningsverplichting voor de staat, die deze 
op alle rechtsgebieden gestand zal moeten doen. Daarbij is het niet voldoende strijdige 
regels in te treklcen of niet te maken; er zal ook op de diverse rechtsgebieden nagegaan 
moeten worden, hoe deze verplichting actief verwezenlijkt kan worden. Explicitering in 
regelgeving ligt daarbij voor de hand; zijn daar geen bijzondere regels voor, dan zullen 
algemene regels in elk geval zo toegepast moeten dat daarmee de bescherming en zorg 
nodig voor het welzijn verzekerd wordt. 
Bij de uitvoering van artikel 3 lid 2 moet rekening gehouden worden met de rechten en 
plichten van de ouders en anderen die wettelijk verantwoordelijk zijn voor het kind. In de 
Memorie van Toelichting wordt aangegeven,' dat dat betekent, dat dat welzijn primair door 
de ouders of voogd gewaarborgd wordt en dat de staat als achtervang dient. Ook dat is 
kenmerkend voor het hele verdrag. 65° 

"7  Kamerstukken II 1992/1993, 22 855, nr 3 p. 14. 
648  Die beperkingen zijn niet altijd even streng als bijvoorbeeld bij het EVRM. Maar artikel 41 bepaalt, dat de 
bepalingen in het Kinderrechtverdrag die in andere verdragen of het nationale recht niet aantasten. 
6 KamerstulcIcen II 1992/1993, 22 855, nr 3 p. 15. 
6" Zie de beginselen Kamerstuklcen 11 1992/1993, 22 855, nr 3 p. 2-12. 

231 



Verenigde Nalies 

23.3 Non refoulement en uitzetting 

23.3.1 lnleiding 

Artikel 22 gnat specifiek over kinderen die vluchteling zijn. Er zijn ook een aantal 
bepalingen in het verdrag die met zich mee kunnen brengen, dat een kind niet naar een land 
gerefouleerd wordt, waar een bedreiging van die rechten bestaat: recht op leven (artikel 6); 
bescherming tegen mishandeling (artikel 19), selcsueel misbruik (artikel 34), handel in 
kinderen (artikel 35) en marteling (artikel 37). Zie voor de verantwoordelijkheid die 
aangenomen wordt, wanneer een staat iemand naar een land wil uitzetten of teruggeleiden 
waar een dergelijke dreiging bestaat, Hoofdstuk 17 van dit boek. Ten aanzien van kinderen, 
kan ook het recht op overleven en ontwikkeling (artikel 6) en bescherming tegen 
kinderarbeid (artikel 32) en verwaarlozing (artikel 39) onder omstandigheden meebrengen, 
dat refoulement, het terugsturen van het kind naar het land waar het dat te wachten kan 
staan, verboden is. 
Er zijn ook situaties, waarin niet de situatie in het land waarheen het kind wordt uitgezet 
onrechtmatig is, maar het feit dat het kind door uitzetting in bepaalde fundamentele rechten 
geschaad wordt. Een derde soort situatie is, dat het genot van een recht van een kind op zich 
niet maakt, dat het verblijf moet hebben iii een bepaalde staat, maar dat het in een 
belangenafweging wel (zwaar) mee moet wegen. 

23.3.2 Analyse 

Artikel 22 VRK gaat specifiek over de positie van minderjarige asielzoekers en vluchtelingen. 
De bepaling behelst een positieve verplichting (namelijk: de verplichting om "passende 
maatregelen" te nemen) om aan deze categorie minderjarigen passende bescherming en 
humanitaire bijstand te verlenen bij het genot van de relevante rechten die aan minderjarigen in 
het Verdrag worden toegekend. 

Al voor de inwerkingtreding van het Verdrag bestond aandacht voor de specifieke positie 
van minderjarige asielzoekers en vluchtelingen. Zo benadrukte de klassieke auteur Grahl-
Madsen al dat ook zuigelingen gegronde vrees voor vervolging kunnen hebben, ook al 
kunnen zij niet in staat geacht worden zich daarvan bewust te zijn. 6" In strijd daarmee stelt 
het UNHCR Handbook dat kinderen onder de zestien norrnaliter onvoldoende volwassen 
zijn om gegronde vrees voor vervolging te kunnen hebben. 6" De juiste visie is uiteraard die 
van Grahl-Madsen: een zuigeling die, bijvoorbeeld, dreigt te worden gedood vanwege zijn 
of haar ras of etniciteit (geen denkbeeldige casus) heeft gegronde vrees voor vervolging en 
is vluchteling. Wel stellen jonge alleenstaande minderjarigen de instanties voor bijzondere 
problemen bij het vaststellen van de vluchtelingenstatus. Daarvoor biedt het Handbook, 
alsmede de recentere en veel omvattender Guidelines on Policies and Procedures in dealing 
with Unaccompanied Children Seeking Asylum van UNHCR goede aanknopingspunten. 

651 
Grahl-Madsen 1966, p. 174. 

652 
UNHCR Handbook par. 215. 
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Overigens hebben deze UNHCR Guidelines een bijzonder gewicht op grond van lid 2 van 
artikel 22 VRK, dat het belang van VN-organen benacirukt. De richtlijnen die UNHCR biedt 
benadrukken dat de administratie zich bij minderjarige asielzoekers actiever moet opstellen 
dan bij meerderjarige asielzoekers teneinde de feiten te achterhalen. Met name moet eigener 
beweging worden onderzocht of objectieve factoren (situatie van de groep waarvan het kind 
deel uitmaakt, ervaringen van kinderen in vergelijkbare situaties, ervaringen van 
familieleden) in de richting van vluchtelingschap wijzen. Hiervoor zijn gespecialiseerde 
ambtenaren en hulpverleners onontbeerlijk. 

Er zij op gewezen dat het Verdrag inzake de Rechten van het Kind minderjarigen een aantal 
rechten toekent dat van belang kan zijn bij de vaststelling van de vluchtelingenstatus c.q. de 
beoordeling van de vraag of betrokkene in aanmerking komt voor een verblijfstitel op 
humanitaire gronden. Zoals UNHCR heeft gesteld: 

"Certain policies and practices constituting gross violations of specific rights of the child 
may, under certain circumstances, lead to situations that fall within the scope of the Refugee 
Convention. Examples of such policies and practices are the recruitment of children for 
regular or irregular armies, their subjection to forced labour, the trafficking of children for 
prostitution and sexual exploitation and the practice of female genital mutilation." 653  

Een aantal specifieke casusposities kan dit verhelderen. 

Kinderen die zijn geboren in strijd met het Chinese den kind-beleid (zgn. "zwarte" kinderen) 
kunnen zijn uitgesloten van onderwijs en andere staatsvoorzieningen. Het Verdrag kent 
kinderen het recht op onderwijs (artikel 28 VRK) en een serie andere 
overheidsvoorzieningen toe (bijv. gezondheidszorg, artikel 24 VRK; sociale zekerheid, 
artikel 26 VRK), waarvan kinderen met name niet op discriminatoire gronden mogen 
worden uitgesloten. In zaken van "zwarte" kinderen is juist wel sprake van uitsluiting op 
discriminatoire gronden. Dit zal de achtergrond zijn geweest van de uitspraalc van de 
Afdeling bestuursrechtspraak, waarin is uitgemaakt dat "zwarte" kinderen die geheel zijn 
uitgesloten van bedoelde voorzieningen op die grond vluchteling kunnen zijn. 6" 

Daarnaast bepaalt artikel 38 lid 2 VRK dat de verdragsstaten "alle uitvoerbare maatregelen 
[nemen] om te waarborgen dat personen jonger dan vijftien jaar niet rechtsreeks deelnemen 
aan vijandelijkheden." Het betreft hier weliswaar een positieve verplichting, maar wel een 
positieve verplichting die een bepaalde uitkomst als gevolg moet hebben. Het gebruik van 
het woord "waarborgen" impliceert een resultaatsverplichting, niet een 
inspanningsverplichting. Deze bepaling is van groot belang voor kindsoldaten. Minderjarige 
asielzoekers (althans als zij onder de vijftien zijn) terugsturen naar landen waar zij reeds zijn 
ingelijfd als kindsoldaat, of waar er een reed l risico bestaat dat dat zal gebeuren, is strijdig 
met deze bepaling. Daarbij zij opgemerkt dat de leeftijd van vijftien jaar inzet is geweest 
van debat tijdens het opstellen van het Verdrag, waarbij Westerse landen aandrongen op een 

653  Guidelines on Children par. 8.7. 
654 ABRvS 22 september 1997, RV 1997,3; zie nader Spijkerboer 1999, p. 1109-110 en 121-122. 
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hogere leeftijdsgrens.‘" Dat impliceert geen verdragsverplichting, maar wel een zekere 
gehoudenheid van Westerse landen als Nederland om ook oudere (potentiele) kindsoldaten 
niet terug te sturen. Dat geldt temeer omdat, los van artikel 38 VRK, artikel 3 VRK als 
centrale norm stelt dat bij alle maatregelen betreffende kinderen de belangen van het kind 
voorop moeten staan. 6" 

Discriminatoire ontzegging van toegang tot onderwijs kan, behalve in Chinese den kind-
zaken, ook spelen in zaken waarin gescheiden vrouwen niet willen dat hun kinderen 
(meestal: dochters) zullen worden opgevoed door de ex-echtgenoot. Indien aannemelijk 
wordt dat de ex-echtgenoot de toegang tot met name lager onderwijr zal blokkeren kan dit 
een zodanig emstige beperking van de bestaansmogelijkheden van meisjes zijn, dat van 
vervolging moet worden gesproken. 65iZo een interpretatie is in lijn met het UNHCR 
Handbook, dat in paragraaf 54 stelt dat van vervolging sprake is 

"if measures of discrimination lead to consequences of a substantially prejudicial nature for 
the person concerned, e.g. serious restricions on his right to earn his livelihood, his right to 
practise his religion, or his acces to normally available educational facilities" (eursivering 
onzerzijds). 

In de Nederlandse rechtspraktijk wordt als criterium gehanteerd of spralce is van ernstige 
beperkingen in de bestaansmogelijkheden. 65 'Daamaast valt niet uit te sluiten dat gegronde 
vrees voor gedwongen uithuwelijking (indien daartegen geen overheidsbescherming 
beschikbaar is, bijvoorbeeld omdat uithuwelijking tegen de wil van betrokkenen niet illegaal 
is) als vervolging moet worden beschouwd. Niet alleen is gedwongen uithuwelijking strijdig 
met artikel 23 IVBP en kan gedwongen gehuwd moeten blijven een vorm van slavemij 
opleveren; ook is gedwongen huwelijk een inbreuk op het welzijn van een kind, en kan 
uitzetting naar een land waar en gedwongen huwelijk kan volgen strijdig zijn met artikel 3, 
lid 1 en 2 VRK. Het is dan ook zeker aan de merken als een "bedreiging van leven of 
vrijheid" in de zin van artikel 33 lid I VW. 

Gesteld is wel dat het in geval van minderjarigen strijdig is met het Verdrag om hen terug te 
zenden naar een veilig derde land, of hen terug te zenden naar het verantwoordelijke EU 
land op grond van het Verdrag van Dublin. Dit zou strijdig zijn met het discriminatieverbod 
van artikel 2 VRK en haaks staan met het belang van het kind (artikel 3 VRIC). 66° 

6"  Nederland werft bijvoorbeeld jongeren onder de 18 voor mil itaire opleidingen. 
656 

Zie voor een uitspraak in een kindsoldaat-zaak Rb. 's-Gravenhage zp Zwolle 2 april 1997, JUB 1997/9, 14 
(besproken in NAV 1997, 81, p. 430-432). Bij het asieltoelatingsbeleid voor afzonderlijke landen wordt overigens 
het risico voor kinderen - of ze nu Steen of in gezelschap van bun ouder(s) gekomen zijn - om ingelijfd te worden 
wel meegewogen, als de ambtsberichten daartoe aanleiding geven. 
657 

Het recht op "primair" onderwijs is in artikel 28 VTUC immers zonder enig voorbehoud vastgelegd. 
658 

Zie de annotatie van Spijkerboer by Rb. 's-Gravenhage zp Haarlem 19 januari 1996, Rechisproak Nemesis 1996, 
nr. 577; en Spijkerboer 1998. 
659 

SpijkerboerNermeulen 1995, p. 115-117. 
668  Femhout 1996. 
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661 Fleuren & Zwaan 1999. 
662  Zie nader Werkinstructie nr. 162, NAV 1998, p. 482 Vc 1994, B7/13. 
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Met betrekking tot verwijdering naar derde landen in het algemeen kan worden gesteld dat, 
nu verdragsstaten zich bij artikel 3 lid 2 VRK "verbinden (...) het kind te verzekeren van de 
bescherming en de zorg die nodig zijn voor zijn of haar welzijn", Nederland zich er vodor 
verwijdering naar een derde land in concreto van moet verzekering dat het kind zal worden 
opgevangen. Deze (vergaande) verplichting is gebaseerd op het feit dat artikel 3 lid 2 VRK 
een zeer sterke formulering hanteert: een verdragsstaat verplicht zich om te verzekeren. 
Minderjarige asielzoekers, alleenstaand of niet, kunnen dus alleen naar een derde staat 
worden verwijderd als van tevoren met die staat is geregeld dat dit individuele kind 
opgevangen zal worden. Dit geldt voor EU-Lid-Staten evenzeer als voor andere staten. Dit 
hoeft filet in elk individueel geval opnieuw vastgesteld te worden, mits het maar in elk 
individueel geval verzekerd is (bijv. door sluitende algemene afspraken terzake). 

Met betrekking tot overdracht aan andere EU-Lid-Staten voor behandeling van het 
asielverzoek zou hiermee kunnen worden volstaan, ware het niet dat de procedure 
voorafgaand aan de feitelijke overdracht vele maanden duurt en asielzoekers gedurende die 
procedure normaliter zijn uitgesloten van opvangfaciliteiten. 66' Hiermee wordt een serie 
verdragsbepalingen geschonden, zoals "het recht van het kind op het genot van de grootst 
mogelijke mate van gezondheid en op voorzieningen voor de behandeling van ziekte en 
herstel van de gezondheid" (artikel 24 VRK) - een fonnulering waannee een beperking tot 
medische noodhulp niet in overeenstemming is; het recht op sociale zekerheid (artikel 26 
VRK). Het is in dit verband nodig op te merken dat artikel 2 VRK vastlegt dat de in het 
Verdrag vastgelegde rechten door verdragspartijen gegarandeerd worden "voor ieder kind 
onder hun rechtsbevoegdheid, zonder discriminatie van welke aard ook, ongeacht ras, 
huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale, etnische of 
maatschappelijke afkomst, welstand, handicap, geboorte of andere omstandigheid van het 
kind of van zijn of haar ouder of wettige voogd" (cursivering onzerzijds). De rechten 
genoemd in het verdrag komen dus toe aan ieder kind, ongeacht de verblijfsstatus (immers 
aan ieder kind in de i.c. Nederlandse rechtsmacht), terwijl onderscheid naar verblijfsstatus 
ook verboden is doordat het discriminatieverbod op twee manieren aangeeft dat elke 
discriminatiegrond is uitgesloten ("van welke aard ook" en "of andere omstandigheid"). 

Het speciale beleid voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (Ama's) is neergelegd in 
Vc B7/13. 66' Het nader gehoor van ama's wordt eerst vier weken na de indiening van de 
aanvraag afgenomen. Speciale aandacht wordt besteed aan de verblijfplaats van ouders en/of 
verwanten in het land van herkomst. Als de ama niet in aanmerking komt voor toelating als 
vluchteling of een vergunning tot verblijf op humanitaire gronden, wordt onderzocht of in 
het land van herkomst opvang (van ouders of anderszins) beschikbaar is. Indien niet binnen 
zes maanden na indiening van de aanvraag is vastgesteld dat verantwoorde opvang 
redelijkerwijs is gewaarborgd, dan wordt in principe een vergunning tot verblijf onder de 
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beperking "toegelaten als alleenstaande minderjarige asielzoeker" verleend. 663 Na drie jaar 
wordt (als adequate opvang nog steeds ontbreelct) een vergunning tot verblijf zonder 
beperkingen verleend. 

Sinds 12 oldober 1998 is de Regeling verstreldcingen asielzoekers (Rva 1997) gewijzigd 
door invoeging van artikel 2a lid 2, waardoor de Rva niet meer van toepassing is op 
asielzoekers ten aanzien van wie de Minister van Justitie uit hoofde van de Overeenkomst 
van Dublin een verzoek heeft gericht of zal richten aan een andere staat die partij is bij de 
Overeenkomst van Dublin (zgn. "Dublinclaimanten"). Deze categorie asielzoekers is van 
opvang uitgesloten zolang de procedure duurt. Deze procedure duurt in de praktijk vaak vele 
maanden.' 

23.3.4 Jurisprudentie 

Over het Ama-beleid is vrij veel jurisprudentie beschikbaar."' De jurisprudentie betreft 
allereerst de vraag of het beleid toepasselijk is; daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de 
leeftijdsvaststelling en naar de vraag of vereist is dat de asielzoeker asielmotieven heeft die 
hout snijden. Dan is voorwerp van geschil geweest wellce eisen kunnen worden gesteld aan 
de opvang die in het land van herkomst beschilcbaar moet zijn. Tenslotte is de vraag 
opgeworpen of de beschikbaarheid van opvang nog een vereiste is indien de asielzoeker 
zich in het land van herkomst geruime tijd zelfstandig heeft weten staande te houden. De 
jurisprudentie is op dit punt in ontwikkeling en het is moeilijk om heldere lijnen te 
onderscheiden. Gesteld kan worden dat de jurisprudentie, gezien de mate van vrijheid die 
het verdrag staten biedt om aan de positieve verplichtingen terzake invulling te geven, niet 
in strijd lijkt met die verplichtingen. 

Er is geen jurisprudentie waarin de relevantie van het Verdrag inzake de Rechten van het 
Kind voor materiele asielkwesties is beoordeeld. In sommige casusposities had dat juist wel 
voor de hand gelegen, maar werd het Verdrag kennelijk niet aangevoerd namens de 
asielzoekers.' In enkele zaken in voorlopige voorziening is ingegaan op de vraag of de 
uitsluiting van zogenaamde Dublinclaimanten strijdig is met het intemationaal recht. In een 
aantal van deze zaken is het Kinderverdrag genoemd. Dit beroep op intemationaal recht is 
verworpen met de volgende zinsnede: 

Nog afgezien van het feit dat een aantal van deze verdragen geen rechtstreekse werking 
heeft, zodat hieruit voor verzoelcster geen rechtens aafdwingbare rechten voortvloeien, is 

643  Zie overigens over de verenigbaarheid van deze beperking met de Vreemdelingenwet de conflicterende 
jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak (ABRvS 1 juli 1996, RV 1996, 5) en de Rb. 's-Gravenhage 
(REK) 3 juli 1997, GV I8g-8. 
664  Fleuren & Zwaan 1999. 
665  Zie voor een overzicht de noten van Winter bij JV 1998, 156 en Spijkerboer bij RV 1998,4. 
666  Zie bijv. Rb. 's-Gravenhage zp Haarlem 19 januari 1996, Rechtspraak Nemesis 1996, nr. 577; Rb. 's-Gravenhage 
zp Zwolle 2 april 1997, JUB 1997/9, 14 (besproken in NAV 1997, 81, p. 430-432). 
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23.3.5 Conclusie 

23.4 Gezinsleven 

23.4.1 Inleiding 

Kinderverdrag 

niet gebleken dat verweerder in strijd met enige verdragsbepaling handelt door het hanteren 
van de bevoegdheid om asielzoekers, voor wier aanvraag een ander land in principe 
verantwoordelijk is, van opvang uit te sluiten. 667  

Deze argumentatie is echter zo summier (mogelijk in reactie op een evenzeer summier 
betoog van de kant van eisers in deze zaken) dat de mogenlijlcheid van strijd met het 
Kinderverdrag hiermee niet als afgedaan kan worden beschouwd. 

Nederland voldoet door het Ama-beleid op loyale wijze aan de positieve verplichtingen van 
het Verdrag. 
De relevantie van de in het Verdrag opgesomde rechten van minderjarigen voor de 
vaststelling van de vluchtelingenstatus c.q. de verlening van een verblijfstitel op humanitaire 
gronden lijkt vooralsnog onvoldoende te worden onderkend. Omdat het Verdrag positieve 
actie eist om het Verdrag te verwerkelijken is op dit punt nog niet aan de 
verdragsverplichting voldaan. 668  Welke actie precies vereist is, is niet bepaald. Het is van 
belang om (a) onderzoek te doen naar praktijk en jurisprudentie in Nederland met 
betrekking tot minderjarige asielzoekers, ongeacht de vraag of zij al dan niet begeleid zijn; 
en (b) om de relevantie van het verdrag voor deze twee vragen te benadruldcen, ofwel in de 
Vreemdelingencirculaire, ofwel in Werkinstructies; bij dat laatste kan worden geacht aan 
zowel een aparte Werkinstnictie (vgl. die inzake vrouwen in de asielprocedure) als aan 
verwerking in de "algemene" werkinstructies. 
Uitsluiting van minderjarigen van opvang tijdens de asielprocedure lijkt, ondanks 
andersluidende jurisprudentie, strijdig met zowel artikel 2 VRK als met een aantal materiele 
bepalingen. 

De artikelen 7, 9, 10 en 16 gaan over gezinsleven. Volgens artikel 7 heeft een kind onder 
andere het recht om, voor zover mogelijk, door zijn ouders te worden opgevoed. Staten 
waarborgen verwezenlijking van dat recht in overeenstemming met hun nationale recht en 
hun verplichtingen lcrachtens de desbetreffende internationale akten op dit gebied. 
De staten waarborgen in artikel 9 dat een kind niet wordt gescheiden van zijn ouders tegen 
hun669 wil, tenzij de bevoegde autoriteiten beslissen, dat deze scheiding noodzakelijk is in 

667  Pres. Rb 's-Gravenhage 18-12-1998, 98/8877; vrijwel gelijkluidend 98/8753. 
668  Vgl. HR 16 november 1990, NJ 1992, 107: "de Nederlandse rechter [dient] het Nederlandse recht zoveel 
mogelijk aldus [...] uit te leggen dat de Staat aan zijn verdragsverplichtingen voldoet." 
669  Gezien het tweede lid van artikel 9 moet onder 'hun' ouder(s) en kind(eren) verstaan worden. De regering is van 
mening dat onder 'hun' de ouders verstaan moeten worden, Kamerstukken II 1992/1993, 22 855, nr 6, p. 7, nadat 
eerder aangegeven was, dat daaronder kinderen verstaan moesten worden Kamerstuklcen II 1992/1993, 22 855, nr 3 
p. 19. 
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het belang van het kind. Een dergelijke beslissing kan noodzakelijk zijn, indien het kind 
wordt verwaarloosd of misbruikt (lid 1). In procedures daarover dienen alle betrokken 
partijen de gelegenheid te krijgen aan de procedures deel te nemen (lid 2). De staten 
eerbiedigen het recht van het kind dat van een of beide ouders is gescheiden, op regelmatige 
basis persoonlijke betreklcingen en rechtstreeks contact te onderhouden (lid 3). Indien een 
dergelijke scheiding voortvloeit uit een maatregel genomen door een staat, zoals 
inhechtenisneming, gevangenneming, verbanning, deportatie of uit een maatregel het 
overlijden ten gevolge hebbend, van een ouder of beide ouders van een kind, verstrekt die 
staat de noodzakelijke inlichtingen over waar het afwezige gezinslid zich bevindt (lid 4). 
Artikel 10: in overeenstemming met de in artikel 9 eerste lid omschreven verplichting van 
de staten worden aanvragen van een kind of van zijn ouders om een staat voor 
gezinshereniging binnen te gaan of te verlaten, door de staten met welwillendheid, 
menselijkheid en spoed behandeld. De staten waarborgen voorts dat het indienen van 
dergelijke aanvragen geen nadelige gevolgen heeft. Een kind wiens ouders in verschillende 
staten verblijven, heeft het recht op regelmatige basis, behalve in uitzonderlijke 
omstandigheden, persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met beide ouders te 
onderhouden. Hiertoe en in overeenstemming met de in artikel 9 lid 2 omschreven 
verplichting eerbiedigen de staten het recht van het kind en zijn ouders welk land ook, met 
inbegrip van het eigen land te verlaten en het eigen land binnen te gaan. Het recht welk land 
dan ook te verlaten is slechts onderworpen aan enkele genoemde beperkingen. 
Volgens artikel 16 mag geen enkel kind worden onderworpen aan willekeurige of 
onrechtmatige inmenging in zijn prive-leven, gezinsleven etc. Het kind heeft recht op 
bescherming door de wet tegen zodanige inmenging. 

23.4.2 Analyse 

De vraag wat deze kluster van bepalingen betekent voor het verblijfsrecht is niet eenvoudig 
te beantwoorden. Artikel 16 lid 1 komt overeen met artikel 8 EVRM.' Daarin kan, zeker in 
combinatie met artikel 41 (geen afbreuk aan andere verdragsvemlichtingen) de huidige 
stand van artikel 8 EVRM-verplichtingen ingelezen worden. Daarmee voegt artikel 16 als 
aparte bepaling niets toe aan artikel 8 EVRM."' 

Het recht van een kind om, (voor zover mogelijk), door zijn ouders te worden verzorgd 
(artikel 7), moet door de staat verwezenlijkt worden. De streklcing van het tweede lid is een 
beschermende en 'in overeenstemming met hun nationale recht en hun intemationale 
verplichtingen' zal dan ook gelezen moeten worden in die zin, dat aan nationale en 
Internationale standaarden voldaan wordt." 2 De staat moet deze verplichting uiteraard in de 
familierechtelijke regelgeving verwezenlijken, maar niet alleen daar. Op elk rechtsgebied 
waar dit onderwerp aan de orde kan komen, geldt de verdragsverplichting en is de nationale 

670  Zoe de Memorie van Toelichting op de Goedkeuringswet Kamerstukken 11 1992/1993, 22 855, nr 3, P.3  en 8. 
671  De vraag kan bier terzijde blijven, wat de betekenis is van het tweede lid van artikel 16 VRK: bescherming door 
de wet. 
672  De regering wijst crop, dat artikel 7 lid 2 grate beleidsvrijhe id geeft en staten toestaat elk op een eigen wijze de 
verschillende rechten tilt artikel 7 lid 1 te venvezenlijken, Kamerstukken II 1992/1993, 22 855, nr 3 p. 18. 
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bevoegdheid tot het nemen van maatregelen die afbreuk doen aan dit recht beperkt. Het is 
niet zeker, of 'voor zover mogelijk' ook ziet op het verzorgd worden door de ouders, of 
alleen op het kennen van hen; het verwijst naar zalcen als het nog leven van de ouders en het 
kunnen traceren wie de ouders van een kind zijn. 673  

Artikel 7 houdt nauw verband met artikel 9. 674  Volgens artikel 9 moet de staat waarborgen, 
dat scheiding tussen ouder en kind tegen hun wit niet plaats vindt. Er zijn geen beperkingen 
voorzien. Er is alleen een uitzondering voor het geval de scheiding in het belang van het 
kind is. Daaruit is afgeleid,"s dat deze bepaling alleen ziet op wat jeugdrecht-situaties 
genoemd kunnen worden: uit huisplaatsing etc. Maar de bewoordingen van de tekst geven 
geenszins aan, dat dat zo is. Ook uit het vierde lid, kan dat niet a contrario afgeleid worden. 
Daar gaat het om `een dergelijke maatregel' dus een maatregel die scheiding teweeg brengt. 
Er wordt niet aangegeven, dat zo'n maatregel mag plaatsvinden; het gaat slechts om een 
informatieplicht. 

Misschien kan artikel 10 enig licht werpen op de betekenis van artikel 9. Artikel 10 geeft 
aan, onder verwijzing naar de verplichting kind en ouders niet te scheiden, dat toelating van 
kind(eren) of ouder(s) voor gezinshereniging met welwillendheid, menselijkheid en spoed 
behandeld wordt. Dat in combinatie met artikel 9 lijkt crop te duiden, dat - in 
immigratierechtelijke termen - verblijfsbeeindiging van ouder(s) of kind zonder de 
ander(en) Of helemaal niet is voorzien in het verdrag Of onder artikel 9 valt en dat eerste 
toelating welwillend bejegend wordt. 

Artikel 7 en 9 kennen geen beperking. Beide zijn erg uitgesproken bepalingen, die op het 
gebied van het immigratierecht vergaande consequenties kunnen hebben. 676 Irnmers, wanneer 
een kind of een ouder met uitzetting wordt bedreigd, kan dat de scheiding tussen beiden 
tegen bun wil betekenen. Dat roept de vraag naar mogelijke beperkingen op. In de Memorie 
van Toelichting bij de Goedkeuringswet wordt bij de beperkingen in het Kinderverdrag 
stilgestaan (pagina 11). Daar wordt er onder andere op gewezen dat het verdrag bepalingen 
zonder beperkingen kent, maar dat er dan elders in het verdrag bepalingen zijn die daar een 
beperking op kunnen betekenen. Een voorbeeld van een bepaling die beperkend werlct op 
verschillende van de opgenomen rechten is de vrijheidsbeneming of de uithuisplaatsing van 
een kind. Dat doet zich op het gebied van immigratierecht niet voor; ten aanzien van 

673  In Kamerstukken II 1992/1993, 22 855, nr 3 op p. 18 wordt gezegd, dat deze beperking voor onze regelgeving 
alleen van betekenis is voor situaties waarin ouders volstrekt onbekend zijn of het niet wenselijk is voor het kind 
dat het toegang tot gegevens over de ouders krijgt. Dan hoort de beperking ook bij het kennen van de ouders en niet 
bij het verzorgd worden door de ouders. 
674  Kamerstukken 111992/1993, 22 855, nr 3 p. 19. 
675  Kamerstukken 111992/1993, 22 855, nr 3 p. 19-20. De imigratierechtelijke jurisprudentie verwijst veelvuldig 
naar deze passage. Zou deze redenering kloppen, dan is er nog steeds een perobleem onder artikel 7, dat hiermee 
niet opgelost wordt. Artikel 7 geeft ook een recht om nationaliteit te verweRVen en vraagt in het bijzonder 
waarborging van de verwezenlijking daarvan wanneer een kind anders staadoos zou worden. Van deze bepaling 
kan dus niet gezegd worden, dat immigratierechtelijke aspecten er niet onder kunnen vallen. Detrick 1999, p. 170 
gaat ervan uit, dat artikel 9 alleen op de binnen een staat slaat, en artikel 10 op een situiatie waar twee staten bij 
betrokken zijn. Zij wijst dan wel weer, op het nauwe verband tussen artikel 9 en 10. 
676  Artikel 10 bijvoorbeeld kent ook geen beperkingen, maar wordt de verplichting veel minder stelling 
omschreven. 
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verblijfsbeeindiging van ouder of kind is er in het verdrag geen bepaling te vinden die 
aangeeft dat de staat in bepaalde gevallen toch de rechten van het kind mag beperken en zijn 
belang afzetten tegen overwegingen van algemeen belang. Er zijn geen aanwijzingen, dat er 
van uitgegaan mag worden, dat het verdrag ook nog impliciete beperkingen kent. 

Het lijkt er dan op, dat artikel 7 en 9 een absolute bescherming bieden tegen scheiding van 
ouder en kind. Mocht dat niet zo zijn, dan dwingen die bepalingen er in elk geval toe een 
buitengewoon zorgvuldige afweging te maken. Richtlijn bij die afweging is het belang van 
het kind. Het kind heeft het recht door zijn ouders verzorgd te worden en niet van hen 
gescheiden te worden. Doet zich de situatie voor, dat verblijfsbeeindiging van een oudee" 
geindiceerd is op immigratierechtelijke of openbare orde gronden, dan zal bezien moeten 
worden of die indicatie dusdanig is, dat een inbreuk op die rechten mogelijk is. 
Er wordt in dit soort situaties wel gezegd, dat de ouder het kind dan maar mee moet nemen, 
dan treedt er geen scheiding op. Daarbij zal dan weer, ingevolge artikel 3 van het verdrag, 
eerst nagegaan moeten worden waarmee het belang van het kind het meest gediend is. 
Daarbij zal er ook rekening mee moeten worden gehouden, of er geen afbreuk wordt gedaan 
aan al die andere rechten die het verdrag ook biedt, met name die van vorming, scholing en 
medische zorg - al volgt er zeker niet uit het verdrag dat deze rechten allemaal op het 
Nederlandse niveau beleefd moeten worden. In concrete situaties zal beoordeeld moeten 
worden, waar het belang van het kind in die situatie toe moet leiden. 

Zoals al genoemd, ziet artikel 10 gelijkelijk op hereniging van kind bij ouders als van ouders 
bij kind. Het verdrag gaat dus niet bij voorbaat uit van de gedachte 'kind volgt ouder'; ook 
'ouder volgt kind' en zelfs 'ouders volgen kind' is voorzien. Bij het nagaan wat in een 
individuele situatie de beste beslissing is, zal dan eerst weer onderzocht moeten worden in 
welke richting het belang van het kind wijst en dan een afweging van de overige belangen 
plaats moeten vinden. 
Wat artikel 10 lid 1 immigratierechtelijk biedt, is de welwillendheid, menselijkheid en 
spoed. Die spoed is van veel belang, want toelatingsprocedures kunnen tang duren." De 
welwillendheid en menselijkheid zijn minder goed te duiden, maar daarom niet minder van 
belang. 
Wel kan gezegd worden, dat die welwillendheid en menselijkheid in ieder geval bij de 
concrete toepassing aan de dag gelegd moeten worden. In regelgeving kan voorzien worden, 
dat men in concrete gevallen die welwillendheid en menselijkheid waarborgt. Net  als 
aangegeven is bij 'het belang van het kind' zal ook hier ondanks het onbepaalde van de 
terminologie in de motivering van een beslissing aangegeven moeten worden waar de 
welwillendheid en menselijkheid uit blijkt en waarom die eventueel niet tot een positieve 
beslissing leiden. 

677  De bepalingen 7 en 9 geven in zoverre een realistische besehrijving van de werkelijkheid weer, dat staten het 
zich veelal niet n hun hoold halen kinderen zonder hun ouders uit te zetten. 
678  In de Memorie van Toelichting bij de Goedkeuringswet en in de vervolgstukken, wordt herhaaldelijk 
aangegeven, dat de beslissingstermijn van 6 maanden van artikel I5d Vw spoedig is. 
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Het tweede lid van artikel 10 brengt hele andere immigratierechtelijke aspecten met zich 
mee. 
Ten eerste is er het recht op het op regelmatige basis onderhouden van persoonlijke 
betrekkingen en rechtstreekse contacten, wanneer de ouders in verschillende staten 
verblijven. Dat kan beperkingen met zich meebrengen ten aanzien van bijvoorbeeld 
ongewenstverklaring en signalering als ongewenst vreemdeling of ter fine van weigering 
aan de grens. Verder moeten visa-procedures niet een belemmering vormen voor het 
regelmatige en rechtstreekse contact. Is de algemene visumprocedure tijdrovend of 
problematisch, dan kan gedacht worden aan vereenvoudigde procedures of langdurige visa 
voor meervoudige bezoeken om dit individuele recht niet illusoir te maken. Zonodig moet 
voorzien worden in een reisdocument (vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort) wanneer 
zonder dat het land niet verlaten kan worden. Ten aanzien van het recht het land te verlaten 
gelden de `klassieke' beperkingen. 
Ten tweede stelt artikel 10 lid 2, verwijzend naar artikel 9 lid 2, dat alle betroklcen partijen 
dus ook de kinderen de gelegenheid lcrijgen aan procedures deel te nemen en hun 
standpunten naar voren te brengen. Dat is een procedurevereiste, dat al de procedures geldt 
die onder artikel 10 lid 2 vallen. Overigens geldt artikel 9 lid 2 zelf voor de procedures 
betreffende artikel 9 lid 1. Anders dan bij artikel 40 lid 2b ii wordt hier niet aangegeven, dat 
dat eventueel door tussenkomst van ouder of wettig voogd gebeurt. Daarmee is dat laatste 
niet verboden, maar zodra het kind zelf in staat is zich in een procedure te doen horen, moet 
het daartoe in de gelegenheid zijn. 

23.4.3 Implementatie679  

23.4.3.1 Regelgeving 

Kinderverdrag 

In de Vreemdelingenwet, -besluit en Voorschrift Vreemdelingen wordt het Kinderverdrag of 
een term als 'het belang van het kind' niet expliciet genoemd. 68° Dat betekent niet dat de 
regelgeving of het beleid daarmee in strijd met het Kinderverdrag zijn. In de 
Vreemdelingencirculaire zijn er nogal wat delen en passages die over kinderen gaan. 

679 De Wet opneming buitenlandse pleegkinderen valt buiten het bereik van dit onderzoek (zie hierover paragraaf 
84 van de Nederlandse rapportage). 
680  Indirect is artikel 30 lid 2 Vw van belang, dat zegt dat een vreemdeling of zijn wettelijk vertegenwoordiger kan 
procederen. 
In het Vreemdelingenbesluit komt het kind voor in 
artikel 52a onder h: bepaalde kinderen onder de 12 hoeven niet aan het mvv-vereiste te voldoen bij het aanvragen 
van een verblijfsvergunning 
artikel 54 lid 3 juncto 31 lid 4, 32, 33 lid 4 VV: kinderen onder de 12 jaar in beginsel geen zelfstandig document 
waaruit verblijfstitel blijkt; dit heeft ook gevolgen voor de identificatieplicht, hoewel dater niet expliciet is 
aangegeven 
artikel 57 lid 3 en 66 lid 3: voor kinderen onder de 15 jaar is degene bij wie ze wonen verplicht melding te doen 
van bepaalde feiten 
artikel 85: vrijheidsbeneming minderjarige melden aan ouder of voogd 
In het Voorschrift Vreemdelingen in: 
artikel 20 onder h: bevoegdheid tot beslissen op aanvraag buitenlands pleegkind 
artikel 29: het legesbedrag voor een kind onder de 12 is lager dan voor een volwassene 
artikel 31-33 VV: verblijfsdocumenten 
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Daarmee wordt aan vele - ook hier niet behandelde - bepalingen van het Verdrag voldaan. 
Met name van belang zijn de hoofdstuklcen over gezinshereniging, voortgezet verblijf 
secundaire immigranten, toelating van buitenlandse pleegkinderen, toelating voor studie, 
stage of in het kader van een uitwisselingsprogramma of voor familiebezoek en het 
terugkeerrecht. Verder zijn er nog relevante werkinstructies, onder andere met betreldcing 
tot jeugdige voetbaltalenten. Hoewel al deze teksten niet refereren aan het Kinderverdrag, 
kunnen ze mede als uitwerking ervan gelden. 

Hieronder worden slechts enkele aspecten met betrekking tot gezinsleven besproken. 

De Nederlandse praktijk gaat ervanuit, dat kinderen niet door uitzetting van bun ouders 
gescheiden worden. Ten aanzien van voortgezet verblijf secundaire migranten en de 
beschenning tegen verblijfsbeeindiging van tweede generatievreemdelingen die 18 en ouder 
zijn, geven de nationale beleidsregels bescherming die niet in het Kinderverdrag aan de orde 
komt. Hetzelfde geldt ten aanzien van de toelating van pleegkinderen en aspirant 
adoptieflcinderen; het verdrag spreekt niet over het toelatingsaspect. Aan de andere kant 
wordt bij de regeling over toelating van pleegkinderen niet verwezen naar artikel 3 en 20 
VRK. 

In immigratierechtelijke procedures is niet voorzien in een mogelijkheid voor kinderen om 
een procedure betreffende henzelf of hun ouders betrolcken te worden en hun standpunt naar 
voren te brengen,TM' voor zover die procedures gaan over intreklcing of weigering 
verblijfstitels die een scheiding tussen ouder(s) en kind tot gevolg hebben of mogelijldieden 
over de grenzen heen regelmatig rechtstreeks contact te houden. 

Aan het vreemdelingenbeleid ligt de gedachte 'kind volgt ouder' ten grondslag. Oat is niet 
zo bij artikel 10 van het verdrag. Dat betekent niet, dat de ouders altijd bij het kind 
toegelaten moeten worden. Maar 'kind volgt ouder' mag geen automatisme zijn. Er moet 
weer gekeken worden, wat het belang van het kind is en wat de welwillendheid en 
menselijkheid dan met zich mee moet brengen. Veeleer zal het eerste belang van het kind 
zijn: gezinseenheid. Bij de volgende vraag, waar die eenheid zich dan moet manifesteren, 
zal weer eerst gekeken moeten worden wat het belang van het kind is en zal een afweging 
van de belangen moeten volgen. Op deze manier van onderzoeken zal de administratie 
geinstrueerd moeten worden. 

Ten aanzien van gezinshereniging van kind bij ouder kan de conclusie tweeledig zijn. 
Enerzijds wordt gezinshereniging van kinderen bij hun ouder(s) ruim mogelijk gemaalct en 
wordt daarbij voldaan aan het vereiste van welwillendheid en menselijkheid." 2 Anderzijds is 
er geen referentie aan het Kinderverdrag en wordt nergens de noodzaak aangegeven, het 
belang van het betroklcen kind als eerste te overwegen. Dat zou tenminste in de 
Vreemdelingencirculaire opgenomen moeten worden en de afweging in individuele gevallen 
zou daarop afgestemd moeten worden. Oat zou niet mogen gebeuren op een wijze analoog 

681  Vgl. artikel 30 Vw. 
682  In de Memorie van Toelichting bij de Goedkeuringswet (p. 21) werd nog op de ssterke verblijfsbescherming van 
de 10 lid 2-stains gewezen, maar die's inmiddels verdwenen. 
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aan Vc B1/11, waar artikel 8 EVRM niet als eerste maar juist als laatste overweging geldt. 
Er wordt in de Vreemdelingencirculaire in in de pralctijk regelmatig gerefereerd aan 
humanitaire gronden. Op grond van klemmende redenen van humanitaire aard wordt 
afgeweken van de beleidsregels. Die klemmende redenen doen zich echter voor in 
uitzonderingssituaties; er moet sprake zijn van meer iced of hardheid dan in de gemiddelde 
zaak aan de orde is. Het criterium klemmende gronden kan daarom niet gebruikt worden om 
de rechten van het kind te verdisconteren. Het belang van het kind moet in elke zaak waar 
een kind bij betroklcen is de eerste overweging zijn, ook in de gemiddelde zaak. Het feit dat 
bij weigering toelating nou eenmaal iced veroorzaakt wordt, maar dat er nu eenmaal beleid 
gevoerd moet worden, is onder het Verdrag van het rechten van het kind geen relevante 
overweging; het onderzoek naar het belang van het kind moet standaard voorop staan. 
Er zijn een aantal concrete punten, waar het Kinderverdrag aan de orde is: 
- Het vereiste dat een kind feitelijk tot het gezin moet behoren wil het in aanmerking 

komen voor verblijf bij zijn ouder(s), betekent dat het een ouder onmogelijk gemaalct 
wordt na enige tijd in Nederland zijn kind te laten komen. De enige weigeringsgrond is 
dan, dat de ouder vooruit gegaan is. Dat kan een kind afhouden van (verdere) 
verzorging door de eigen ouder(s) en is in strijd met artikel 7 VRK. Wanneer aan alle 
overige vereisten voor toelating is voldaan, is het tegenwerpen van dat vereiste een 
extra barriere, die niet onder welwillendheid en menselijkheid in de zin van artikel 10 
VRK te vatten is. Het feit dat er geen ruimte is voor de toetsing of het zich voegen bij 
de ouder(s) in het belang van het kind is"' en dat de motivering van de beslissing het 
belang van het kind niet behoeft te betreffen, is in strijd met artikel 3 VRK. 

- 	Hetgeen hierboven opgemerkt is geldt niet alleen voor kinderen uit het huidige gezin, 
maar ook voor voorkinderen. Verblijft het voorkind bij de andere ouder, dan mag daar 
niet slechts naar verwezen worden maar moet het belang van het kind eerst onderzocht 
worden. Dat belang van het kind is dan niet beperkt tot het bij zijn ouder zijn, maar 
omvat ook zaken als scholing en mogelijlcheid tot ontwildceling en vorming. 

- Ten aanzien van kinderen uit een polygaam huwelijk geldt hetzelfde. Het feit dat 
polygamie niet van Nederlandse openbare orde is, maakt niet dat afgedaan kan worden 
aan het belang van een kind om in het gezin van zijn vader zijn verdere vorming te 
ondergaan. Dit geldt uiteraard temeer in geval van een situatie die niet meer polygaam 
is, maar dat wel was. 

- Bij gezinshereniging zijn er een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Die 
dienen ter handhaving van het restrictieve vreemdelingenbeleid, het beperken van het 
beroep op de openbare kas en de bescherming van de openbare orde. Wanneer er een 
kind in het spel is - en de afweging dus de benadering van het verdrag inzake de rechten 
van het kind moet volgen — kan niet volstaan worden met het toetsen aan de 
voorwaarden maar zal ook bepaald moeten worden hoe zwaar het handhaven van een 
voorwaarde in de concrete casus moet wegen. Zo kan het zijn, dat een ouder het contact 
met zijn kind heeft laten slepen, maar dat het belang van het kind dringend vergt dat dat 

683  Zoals hierboven aangegeven, kan de uitzondering van klemmende redenen van humanitaire aard deze toetsing 
niet vervangen, omdat daarbij gevraagd wordt om een bijzondere situatie terwiji het verdrag ook op de gewone 
situatie ziet. 
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contact weer geintensiveerd wordt.' Een ander voorbeeld is, dat niet aan het vereiste 
van legalisatie vastgehouden moet worden, warmer de familieband uit allerlei 
gegevens afgeleid kan worden maar niet met een gelegaliseerd document aangetoond 
kan worden. Of wanneer degene die komt kan bijdragen aan het gezinsinkomen, dan 
kan het belang van het betrokken kind maken dat niet vastgehouden wordt aan het 
uitgangspunt dat degene die hier is in de middefen voorziet. 

- 	Bij verblijfsbeeindiging van een ouder zou artikel 9 in elk geval in de afweging 
betroklcen moeten worden, nog daargelaten wat de verdere precieze verplichting is. 
Verblijf van ouder bij kind moet ingevolge artikel 10 welwillend overwogen worden, 
waarbij het belang van het kind zowel het bij zijn ouder zijn als de plaats waar hij bij 
die ouder opgroeit kan betreffen. 

- 	Bij verblijfsbeeindiging van een ouder die zich voor de keus gesteld ziet het kind mee te 
nemen en af te houden van het ruimere genot van een aantal rechten in Nederland of het 
kind hier te laten in afwezigheid van zijn ouder, moeten de rechten onder het 
Kinderverdrag in het concrete geval afgewogen worden. 

- Bij een maatregel van ongewenstverklaring, signalering als ongewenst vreemdeling of 
ter fine van weigering van een ander moet aan artikel 10 lid 2 VRK voldaan worden. 

- 	Bij familiebezoek en het visabeleid daartoe zou artikel 10 lid 2 gerespecteerd moeten 
worden. 

23.4.3.2 Nationale rapportage 

In de in de inleiding van dit Hoofdstuk genoemde nationale rapportage wordt niet ingegaan 
op toelating van pleegkinderen en aspirant adoptiefkinderen, op de plaats van het kind in de 
vreemdelingenrechtelijke procedure en op de 
vreemdelingenrechtelijke aspecten van de bevordering van intemationale samenwerking ten 
aanzien van studie. 
Daar waar het vreemdelingenrecht wel aan de orde komt, is het in vrij algemene 
bewoordingen, die het Kinderrechtcomite niet in staat stellen zich een mening te vormen 
over de wijze waarop de bepalingen van het verdrag in het immigratierecht worden 
uitgevoerd. In het rapport aan het Kinderrechtcomite is ten aanzien van het 
vreemdelingenbeleid ten aanzien van gezinsleden vooral uitgelegd hoe de 
vreemdelingenwet werkt en dat deze welwillend en menselijk is. Er is niet expliciet 
weergegeven, waar en hoe de belangen van het kind worden gewogen 

23.4.3.3 Jurisprudentie 

De nationale jurisprudentie gaat met name over artikel 9 en 10 VRK, al dan niet in 
combinatie met artikel 3 VRK. Een overzicht van deze jurisprudentie is opgenomen in de 
Bijlage bij dit Hoofdstuk. De meerderheid van de zaken betreft de uitzetting van een 
buitenlandse ouder van een Nederlands kind. De meeste rechters verwijzen naar de 
Memorie van Toelichting bij de Goedkeuringswet en de Nota naar aanleiding van het 
verslag: 

6"  Zie voor een dergelijke situatie RV 1998, 26. Daar was het belang van het kind dusdanig, dat de rechter, zonder 
aan het verdrag te refereren, aannam dat toelating niet geweigerd kon worden. 
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23.4.3.4 Conclusie 

685  Overzicht rechtstreekse werking kamerstukken. 

Kinderverdrag 

Blijkens Memorie van Toelichting ziet artikel 9 VRK alleen op de situatie waar het kind uit 
het ouderlijk gezin wordt gehaald, omdat het niet in zijn belang is daar langer te blijven; het 
vierde lid gaat om gevallen waar de scheiding anderszins teweeg wordt gebracht. Aan de 
verplichting verzoeken om gezinshereniging met welwillendheid, menselijkheid en spoed te 
behandelen is uitvoering gegeven in de vreemdelingenwet, het Vreemdelingenbesluit, het 
Voorschrift Vreemdelingen en de Vreemdelingencirculaire. Bovendien blijkt uit de nota 
naar aanleiding van het verslag, dat de verplichting van artikel 10 VRK onverlet laat, dat er 
eisen met betreklcing tot inkomen, onderzoek en termijn van indiening worden gesteld. De 
Rechtbank acht deze toelichting op de.artikelen 9 en 10 in lijn met de inhoud en de strekking 
van het VRK. Noch uit de tekst noch uit de wordingsgeschiedenis van het VRIC valt af te 
leiden, dat aan artikel 10 een verdergaande strekking moet worden toegekend clan aan de 
Nederlandse regelgeving omtrent gezinshereniging. Evenmin is gebleken, dat met genoemde 
artikelen beoogd is uitbreiding te geven aan de verplichtingen die uit artikel 8 EVRM 
voortvloeien. 

Zoals in hierboven at aangegeven is, is de vraag of de Kamerstuldcen en daarmee de 
verwijzingen emaar juist zijn. 
In een deel van de uitspraken komt ook de opmerking voor, dat de Vreemdelingenwetgeving 
- wet, besluit, voorschrift en circulaire worden genoemd - geacht moet worden te voldoen 
aan het Kinderverdrag. Dat is een algemene opmerking, die in zijn algemeenheid 
ongetwijfeld klopt. Wat echter nagegaan moet worden, is of er in de individuele situatie ook 
geen strijd is met het verdrag. Het verdrag bevat immers geen richtlijnen voor 
vreemdelingenwetgeving, maar individuele rechten van kinderen en plichten van de staat 
om kinderen te beschermen. En dan is een opmerking dat de wetgevingsinstrumenten 
voldoen aan artikel 9, 10 of 12 onvoldoende. 
Wel kan de rechter aangeven, dat hij niet kan toetsen, omdat bepalingen uit het verdrag niet 
rechtstreeks werken. 685  
Wanneer de rechter aangeeft, dat de verplichtingen onder het Kinderverdrag niet verder 
gaan dan artikel 8 EVRM, is ook dat grotendeels waar: artikel 8 EVRM zoals uitgelegd door 
de Straatsburgse organen ziet op veel meer situaties. Maar waar men in Straatsburg veel oog 
heeft voor het belang van kinderen, vooral van jonge kinderen, is niet uit die jurisprudentie 
gebleken, dat het belang van het kind een eerste overweging moet zijn, als de betroldcen 
maatregel mede een kind betreft. 

Het verdrag van het kind zet het belang van het kind voorop. Dat belang moet de richtsnoer 
zijn bij alle maatregelen en beslissingen waar kinderen bij betrolcken zijn. Ten aanzien van 
gezinshereniging vordert het verdrag behalve het vooropstaan van het belang van het kind, 
ook welwillendheid en menselijkheid. Hoewel het hier niet om precies omlijnde 
verplichtingen gaat voor de staat, moet wel blijken dat de staat op dit punt een extra inzet 
heeft. Het Nederlandse beleid van gezinshereniging kan in zijn algemeenheid menselijk en 
welwillend genoemd worden, in de zin dat het mime gelegenheid tot gezinshereniging biedt. 
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Komt het in een concrete situatie tot een negatieve beslissing, dan worden de belangen van 
het kind meegewogen; er wordt niet vereist het being van het kind of de welwillendheid 
van artikel 10 VRK. expliciet te overwegen. 
Een moeilijke situatie is die waarin een ouder het kind vooruit gegaan is naar Nederland en 
het later wil laten komen. Dan wordt in geval van toelating van het kind, net als in geval van 
toelating voor verruimde gezinshereniging, gesteld dat het kind niet meer feitelijk tot het 
gezin behoort. Het wordt dan afgehouden van de verzorging door en aanwezigheid bij zijn 
ouder, indien die laatste in Nederland verkiest te blijven. 
Ten aanzien van de verblijfsbeeindiging bieden artikel 7 en 9 een bescherming die verder 
gaat dan die van artikel 10. Ten aanzien van de uitzetting van kinderen wordt die 
verregaande bescherming zonder meer toegepast. Ten aanzien van de uitzetting van een 
ouder is dat niet zonder meer het geval. 

23.5 Vrijheidsbeneming 

Artikel 37 lid b en c gaan over vrijheidsbeneming van kinderen. Behalve de waarborgen die 
ook krachtens artikel 5 EVRM gelden (zie Hoofdstuk 5) staat hier nog expliciet, dat de 
vrijheidsbeneming slechts gehanteerd wordt als uiterste middel en voor de kortst mogelijke 
duur; dat rekening wordt gehouden met de behoeften van en persoon van die leeftijd en dat 
een kind gescheiden van volwassenen van zijn vrijheid beroofd blijft, tenzij het in zijn 
belang is dat niet te doen. Dit laatste betekent onder andere, dat wanneer gezinsleden in het 
kader van een immigratierechtelijke procedure van hun vrijheid beroofd worden, zij in 
beginsel samen moeten kunnen blijven en wel onder een regiem dat aangepast is aan de 
kinderen. 
Ook hier geldt weer, dat alvorens de maatregel wordt opgelegd, het belang van het kind als 
eerste overwogen wordt (artikel 3) en dat dat uit de betreffende beslissing moet blijken. 

23.6 Bijlage: Overzicht nationale jurisprudentie" 

- 	Rechtbank 's-Gravenhage 22 juni 1994, RV 1994,24 (burgerlijke rechter): kind heeft eigen 
belang bij procedure tegen uitzetting van moeder. 

- 	Rechtbank 's-Gravenhage (zp Zwolle) 16 maart 1995, AWB 94/6193, MR 1995, 105: 
Verwijzing naar REK in zaak waar toelating wordt verzocht van minderjarige kind dat 10 jaar door 
hun grootouders zijn opgevoed; verweerder had nog geen gelegenheid op VRK in te gaan. Deze zaak 
is echter op 29 juni 1995 (MR 1995, 125) door dezelfde rechtbank gegrond verklaard, op grond van 
artikel 8 EVRM en het nationale beleid, zonder dat aan het VRK gerefereerd werd. 
- 	President Rechtbank 's-Gravenhage (zp I4aarlem) 23 juni 1995, AWB 95/1424, JurBij1 1995, nar. 

19/2. 

Dit overzicht betreft alleen de zaken waar het Verdrag ingeroepen wordt, die niet over asiel gaan. Zie voor een 
uitspraak over ondertoezichtstelling ten einde te voorkomen dat kinderen door uitzetting met zedelijke of 
lichamelijke ondergang bedreigd zouden warden: HR 5 juni 1992, NJ 1992, 541 en RVdW 1992, 157. Zie Pres. Rb. 
Assen 20 oktober 1997, nr. 97/921 (IV 1998, nr. 1, 57) voor een uitspraak, dat artikel 6 van de Regeling 
verstrekkingen asielzoekers in overeenstemming is met de zorgplicht ex artikel 3 lid 2 en 6 lid 2 juncto 4 VRK. Na 
de bee indiging van de opvang is de Rand voor de Kinderbescherming verantwoordelijk voor de voortzetting van de 
realisering van de zorgplicht 
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Toelating kind uit polygaam huwelijk; blijkens Memorie van Toelichting ziet artikel 9 VRK alleen op 
de situatie waar het kind uit het ouderlijk gezin wordt gehaald, omdat het niet in zijn belang is daar 
!anger te blijven; het vierde lid gaat om gevallen waar de scheiding anderszins teweeg wordt gebracht. 
- 	President Rechtbank 's-Gravenhage 10 juli 1995, AWB 95/3158 (ongepubliceerd): 
Uitzetting moeder van Nederlands sinds kort schoolgaand kind naar Mail of Sierra Leone. Voorlopige 
voorziening toegewezen, reeds omdat verweerder onvoldoende op het kinderverdrag is ingegaan en 
omdat niet duidelijk is of de vader in Nederland voor het kind kan zorgen en of een schoolgaand kind 
haar moeder naar Mali of Sierra Leone kan volgen. 
- 	President Rechtbank 's-Gravenhage 21 juli 1995, nr. 95/4681 VRWET, RV 1995, 34 
Ten overvloede geeft de President aan, dat verweerder bij de behandeling van het bezwaarschrift zich 
moet afvragen of het Verdrag inzake de Rechten van het Kind rechtstreekse werking heeft en hoe het 
zich verhoudt tot artikel 8 EVRM. 
- 	President Rechtbank 's-Gravenhage (zp Amsterdam) 23-10-1995, nr. AWB 95/6719 VRWET en 

AWB 95/6720 VRWET, RV 1995, 31: 
De inwerkingtreding van het kinderverdrag was voor de President reden om een tweede verzoek om 
voorlopige voorziening in clezelfde procedurele fase te ontvangen. 
- 	Rechtbank 's-Gravenhage (zp Amsterdam) 1 november 1995, AWB 95/6969 S 1813 

(ongepubliceerd): 
Verzoek toelating voorkind, 6 jaar nadat moeder is toegelaten; Partijen mogen het verdrag inzake de 
rechten van het kind niet zo interpreteren, dat afbreuk gedaan wordt aan inhoud en streklcing van het 
verdrag; blijkens Memorie van Toelichting ziet artikel 9 VRK. alleen op de situatie waar het kind uit 
het ouderlijk gezin wordt gehaald, omdat het niet in zijn belang is daar langer te blijven; het vierde lid 
gaat om gevallen waar de scheiding anderszins teweeg wordt gebracht. Aan de verplichting verzoeken 
om gezinshereniging met welwillendheid, menselijkheid en spoed te behandelen is uitvoering gegeven 
in de vreemdelingenwet, het Vreemdelingenbesluit, het Voorschrift Vreemdelingen en de 
Vreemdelingencirculaire. Bovendien blijkt uit de nota naar aanleiding van het verslag, dat de 
verplichting van artikel 10 VRK onverlet laat, dat er eisen met betrekking tot inkomen, onderzoek en 
termijn van indiening worden gesteld. Noch uit de tekst noch uit de wordingsgeschiedenis van het 
VRK valt af te leiden, dat aan artikel 10 een verdergaande streklcing moet worden toegekend dan aan 
de Nederlandse regelgeving omtrent gezinshereniging. 
- 	President Rechtbank 's-Gravenhage (zp Zwolle) 10 november 1995, Awb 95/5975 Vrwet Z VV 

(ongepubliceerd) 
Het feit dat inmiddels het Verdrag inzake de rechten van het kind in werking is getreden, is niet een 
feit om een tweede verzoek om een voorlopige voorziening mogelijk te maken. Hetgeen verzoekers 
aanvoeren — vrees dat hun kind in China geen recht heeft op inschrijving of familiebetrekkingen — was 
indertijd al bekend, maar niet aangevoerd. In het midden kan dus worden gelaten, of het kind bij 
terugkeer onderworpen zal worden aan een behandeling in strijd met het verdrag, nog daargelaten of 
dat rechtstreekse werking heeft. Niet is gebleken of China is toegetreden tot dit verdragen er derhalve 
van mag worden uitgegaan dat China zich voor wat betreft de inrichting van haar bevolkingsregistratie 
naar de aard en de strekking van het verdrag zonder meer heeft te richten. 
- 	Rb 's-Gravenhage (zp 's-Hertogenbosch) 2 februari 1996, NAV 1996, p. 243: 
Verzoek toelating minderjarige dochter bij vrouw met A-status; onvoldoende gemotiveerd waarom 
geen positieve verplichting onder artikel 8 EVRM; nagelaten in te gaan op de stelling, dat er strijd is 
met artikel 9, 10, 16 VRK 
- 	President Rechtbank 's-Gravenhage 20 november 1996, AWB 96/5938 JurBij11996, nr.21, 7 
Blijkens Memorie van Toelichting ziet artikel 9 VRK alleen op de situatie waar het kind uit het 
ouderlijk gezin wordt gehaald, omdat het niet in zijn belang is daar langer te blijven; het vierde lid 
gaat om gevallen waar de scheiding anderszins teweeg wordt gebracht. Een ouder kan aan artikel 9 
VRK geen direct recht op toelating (bij Nederlands kind) ontlenen. Voor zover artikel 9 VRK al een 
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positieve verplichting mee zou brengen om gezinsleven tussen een kind en beide ouders mogelijk te 
malcen, reikt deze niet verder dan die onder artikel 8 EVRM. 
- 	President Rechtbank 's-Gravenhage (zp Amsterdam) 10 september 1997, AWB 96/7191, 

96/7195, 96/7193 VRWET, AB 1998,55 
Zaak Gumus. Beroep op het feit dat de kinderen bier naar school gaan, gaat niet op en er hoeft geen 
verblijf te worden toegestaan op grond van klemmende redenen van humanitaire aard. Artikel 3 VRK 
bepaalt — kortweg — dat de belangen van kinderen bij alle hen treffende maatregelen voorop moeten 
staan. Artikel 12 betreft het — al dan niet door tussenkomst van een vertegenwoordiger — horen van een 
kind betreffende de aangelegenheden die hem aangaan. Daargelaten of deze bepalingen rechtstreekse 
werking hebben, wordt met verweerder geoordeeld, dat de Nederlandse (vreemdelingen)wetgeving 
niet met deze bepalingen strijdt Met betreklcing tot de belangen van de kinderen wordt verwezen naar 
een overweging, dat het onduidelijk is of de kinderen last hebben van het vooruitzicht van uitzetting. 
- Rechtbank 's-Gravenhage (Rechtseenheidkamer) 25 september 1997, AWB 97/5074 VRWET RV 

1997,23 en AB 1998/158 en 
- Rechtbank 's-Gravenhage (Rechtseenheidkamer) 25 september 1997, AWB 96/9718 VRWET, IV 

1997,4 
Blijkens Memorie van Toelichting ziet artikel 9 VRK alleen op de situatie Waar het kind uit het 
ouderlijk gezin wordt gehaald, omdat het niet in zijn belang is daar langer te blijven; het vierde lid 
gaat om gevallen warn-  de scheiding anderszins teweeg wordt gebracht. Aan de verplichting verzoeken 
om gezinshereniging met welwillendheid, menselijkheid en spoed te behandelen is uitvoering gegeven 
in de vreemdelingenwet, het Vreemdelingenbesluit, het Voorschrift Vreemdelingen en de 
Vreemdelingencirculaire. Bovendien blijkt uit de nota naar aanleiding van het verslag, dat de 
verplichting van artikel 10 VRK onverlet laat, dater eisen met betrekking tot inkomen, onderzoek en 
termijn van indiening worden gesteld. De Rechtbank acht deze toelichting op de artikelen 9 en 10 in 
lijn met de irthoud en de strelcicing van het VRK Noch uit de tekst noch uit de wordingsgeschiedenis 
van het VRK valt af te leiden, dat aan artikel 10 een verdergaande strekking moet worden toegekend 
dan aan de Nederlandse regelgeving omtrent gezinshereniging. Evenmin is gebleken, dat met 
genoemde artikelen beoogd is uitbreiding te geven aan de verplichtingen die uit artikel 8 EVRM 
voortvloeien. 
- 	Rechtbank 's-Gravenhage (zp Is-Hertogenbosch) 30 oktober 1998, AWB 97/1511 VRWET 

(ongepubliceerd) 
Verblijfsaanvraag moeder bij Nederlands kind. De Rechtseenheidkamer heeft overwogen, dat noch uit 
de tekst van artikel 10 VRK noch uit de wordingsgeschiedenis valt af te leiden, dater voor de 
Nederlandse staat verdergaande verplichtingen bestaan, dan hetgeen reeds is neergelegd in het 
Nederlandse beleid. Het belang van de Nederlandse kinderen om in Nederland te wortelen geldt in 
beginsel niet als doorslaggevend bij de beoordeling van het verblijfsrecht van (i.e.) bun moeder. 
Mocht eiseres besluiten haar kinderen niet in Nederland te laten, dan is dit haar keuze. De 
omstandigheid dater van een vrije keuze slechts in zeer beperkte mate spralce zal zijn, maakt dit niet 
anders. 
- 	President Rechtbank 's-Gravenhage 11 november 1998, nr. AWB 98/8090 VRWET (JV 1999/1, 

S22): artikel 3 lid 2 en 6 lid 2 VRK: 
Zorgplicht Nederland ten opzichte van buitenlandse kinderen van asielzoekster, is wel rechtstreelcs 
werkend, maar brengt geen rechtsplicht mee om te voorzien in opvang, voeding en huisvesting van met 
name de kinderen van verzoekster, nu op verzoekster de plicht rust Nederland te verlaten en de kinderen, 
gelet op bun leeftijd, bun moeder dienen te volgen. 
- 	Rechtbank 's-Gravenhage (zp 's-I lertogenbosch) 27 november 1998, AWB 98/2573 VRWET, 

MR 1999,3; JV 1999, 63. 
Verblijfsaanvraag minderjarige licht gehandicapte jongen met gedragsproblemen, van wie de moeder 
en verdere familie in Suriname is. Als relevante verdragsrechtelijke verplichting geldt artikel 3 van het 
Kinderverdrag. In het eerste lid is kort gezegd bepaald, dat bij alle maatregelen betreffende kinderen 
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de belangen van kinderen de eerste overweging dienen te vormen. Voorts volgt uit het tweede lid, dat 
de Nederlandse overheid zich ertoe heeft verplicht kinderen te verzekeren van de bescherming en zorg 
die nodig zijn voor hun welzijn (..) en om alle hiertoe passen de maatregelen te nemen. Verder is van 
belang, dat in artikel 23 van het verdrag aan de Nederlandse overheid nog een bijzondere zorgplicht is 
opgelegd ten aanzien van gehandicapte kinderen. Eiser leeft op een internaat waar hij specialistische 
hulp ontvangt. Niet is komen vast te staan, dat in Suriname soortgelijke opvang is gegarandeerd. De 
Rechtbank is van oordeel, dat het belang van eiser bij voortzetting van het verblijf zwaarder weegt, 
dan het belang van verweerder. Naar het oordeel van de Rechtbank vloeit uit de bepalingen van het 
Kinderverdrag voort, dat aan eiser gedurende de tijd dat hij minderjarig is en onder de bescherming 
van het verdrag valt, verblijf hier te lande moet worden toegestaan, voor zover het verblijf erop gericht 
is hem weer zelfstandig te laten functioneren. 
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24 Titel III EG-verdrag: vrij ver keer van personen 

Titel III EG-verdrag 

Om de doelstellingen van de Europese Gemeenschap 687  te bereiken is er een interne markt, 
gekenmerkt door afschaffing tussen de Lid-Staten van de hinderpalen voor het vrije verkeer 
van goederen, personen, diensten en kapitaal (artikel 3 lid 1 onder c EG). Het EG-verdrag 
kent in dat kader in Titel III van het EG-verdrag aan onderdanen van de Lid-Staten van de 
Europese Gemeenschap 6" vrij verkeer van personen toe. Dat betekent, dat ze het recht 
hebben om - onder steeds minder ingrijpende voorwaarden - andere Lid-Staten binnen te 
reizen en er te verblijven. Die voorwaarden houden zeer globaal in: het (mede) (gaan) 
uitoefenen van een economische activiteit in de andere Lid-Staat of voldoen aan de 
voorwaarden voor economisch niet-actieven, en geen actuele bedreiging vormen voor de 
openbare orde van die Lid-Staat. Het zoeken van werk of het ontvangen van niet bepaalde 
(toeristische) diensten doet een persoon al aan die voorwaarden voldoen. 
Verder omvat het optreden van de EG sinds 1 mei 1999 ook maatregelen inzake binnenkomst 
en verkeer van personen (artikel 3 lid 1 onder d EG). Titel IV van het EG verdrag voorziet in 
het ontwerpen van EG-recht inzake toegang, immigratie en asiel. Dit recht moet nog ontworpen 
worden, maar dat moet binnen uiterlijk 5 jaar gebeuren. Onder deze Titel IV is het 
Schengenrecht inzake het personenverkeer gebracht. Tot nu toe door de EU Lid-Staten 
ontwildcelde instrumenten - in het kader van Titel VI van het Unieverdrag of daarvoor - zullen 
opgaan in het nieuwe EG-immigratierecht. Dit zal aan de orde komen in Hoofdstuk 29 van dit 
boek. 
De EG heeft, met de Lidstaten, overeenkomsten afgesloten met derde landen die ook op het 
personenverkeer betrekking hebben. Dit betreft onder andere associatie- en 
samenwerkingsovereenlcomsten. Deze zullen aan de orde komen in de volgende 
hoofdstukken. 

In het navolgende zal het personenverkeer besproken worden, dat in Titel III van het EG-
verdrag geregeld is. Na de 'bronnen' zal eerst uitgebreid aangegeven worden wanneer 
personen onder het EG-recht vallen en daarna wat him rechten zijn. 

24.1 Bronnen 

De bronnen van het vrij verkeer van EG-onderdanen zijn kort gezegd de volgende: 
Artikel 126" verbiedt discriminatie naar nationaliteit binnen de werkingssfeer van het 

687 Lid-Staten van de Europese Gemeenschap zijn op dit moment Zweden, Finland, Denemarken, Duitsland, 
Nederland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Belgie, Luxemburg, Franlcrijk, Oostenrijk, Griekenland, Italie, Spanje, 
Portugal. Op de onderdanen van Noorwegen Usland en Luxemburg wordt krachtens artikel 28 - 39 van het Verdrag 
over de Europese Economische Ruimte hetzelfde recht inzake het vrij personenverkeer toegepast. Bepalingen over 
Europees burgerschap zijn niet op hen van toepassing. 
688  In het vervolg zal de onjuiste maar ingeburgerde term EG-onderdanen gebruilct worden. Het is voor de 
toepassing van het EG-recht niet van belang, of betroklcene naast de nationaliteit van een Lid-Staat ook die van een 
derde staat heeft: Hvi EG 2 oktober 1997, zaak C-122/96, (Saldanha) en HO 7 juli 1992, zaak C-369/90, RV 1992, 
93 (Micheletti). 
6" Artikel 12 sinds het verdrag van Amsterdam. Voorheen artikel 6 EG (Verdrag van Maastricht) en 7 EEG. 
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verdrag. Artikel 17 (ex artikel 8) bepaalt, dat iedere onderdaan van een Lid-Staat burger van 
de Europese Unie is. Unieburgers hebben het recht onder de voorwaarden van het EG-
verdrag vrij op het grondgebied van de Lid-Staten te reizen en te verblijven (artikel 18, ex 
artikel 8a). De Raad heeft de bevoegdheid nadere regels te stellen, maar heeft dat nog niet 
gedaan. De artikelen 39 (ex 48) tot en met 55 (ex 66) gaan over het vrij verkeer van 
werknemers, zelfstandigen, dienstenverrichters (en dienstenontvangers). Deze bepalingen 
zijn uitgewerkt in: 
- 	Richtlijn 64/221 6" (openbare orde en rechtsbescherming); 
- 	Verordening 1612/68691 , Verordening 1251/70 6" en Richtlijn 68/360 (werknemers, ex- 

werknemers en gezinsleden); 
- 	Richtlijn 73/1486" en Richtlijn 75/346" (zelfstandigen, dienstverrichters en hun 

gezinsleden); 
- 	Richtlijn 90/364", Ftichtlijn 90/365 6" en Richtlijn 93/966" (studenten, gepensioneerden 

en overigen die aan de hiervoor staande instrumenten geen rechten ontlenen). 

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is bevoegd prejudiciele vragen over 
de uitleg van het EG-recht te beantwoorden. De jurisprudentie van het Hof heeft er in 
belangrijke mate toe bijgedragen dat het vrij personenverkeer niet alleen in een economische 
context genoten wordt. Verder benadrukt het Hof in zijn jurisprudentie het individuele recht 
op vrij verkeer en Iegt beperkingen daarop beperkt uit. Het Hof heeft tot op heden ruim 400 
uitspraken gedaan over vrij verkeer van personen. In het navolgende Mien alleen de meest 
richtinggevende of recente uitspraken aan de orde komen. 6" 

Richtlijn 64122I/EEG van de Read van 25 februari 1964 voor de coerdinatie van de voor vreemdelingen 
geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van 
de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondhe id, PbEG 1964, 056. 
691  Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Rand van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers 
binnen de Gemeenschap, PbEG 1968, L 257. 
692  Verordening (EEG) nr. 1251/70 van de Commissie van 29 juni 1970 met betrekicing tot het recht van 
werknemers om verblijf te houden op het grondgebied van een Lid-Swat na er een betreklcing te hebben vervuld, 
PbEG 1970, L 142. 
693  Richtlijn 73/148/EEG van de Read van 21 mei 1973 inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing 
en het verblijf van onderdanen van de Lid-Staten binnen de Gemeenschap ter zake van vestiging en het verrichten 
van diensten, PbEG 1973, L 172. 
694  Richffijn 75/34/EEG van de Rand van 17 december 1974 betreffende het recht van onderdanen van een Lid-
Slant op het grondgebeid van een andere Lid-Swat verblijf te houden na Cr een werlczaamheid anders dan in 
1oondienst te hebben uitgeoefend, PbEG 1975, L 014. 
695  Richtlijn 90/364/EEG van de Read van 28 juni 1990 betreffende het verblijfsrecht, PbEG 1990, L 180. 
696  Richtlijn 90/365/EEG van 28 juni 1990 betreffende het verblijfsrecht van werlmemers en zelfstandigen die hun 
beroepswerlczaamheid hebben beeindigd, PbEG 1990, L 180. 
697  Richtlijn 93/96/EEG van de Read van 29 oktober 1993 inzake het verblijfsrecht voor studenten, PbEG 1993, L 
317 (oorspronkelijke richtlijn van 28 juni 1990, PbEG 1990, 180). 
699  Werkrtemer 
Hvl EC 23 maart 1982 	53/81 	 Levin 	 RV 1982, 110 
1-1v1 EC 3 juni 1986 	 139/85 	 Kempf 	 RV 1996,86 
HI/ EC 3I mei 1989 	344/87 	 Bettray 	 RN 1989, 89 
HvJ EG 27 september 1989 	9/88 	 Lopes da Veiga 	RV 1989, 90 
Werknemerschap en studie 
HvJ EG 21 juni 1988 	39/86 	 Lair 	 RV 1988,88 
Hid EC 26 februari 1992 	C- 357/89 	Raulin 	 RV 1992,92 
Hvl EC 15 maart 1989 	389-390/87 	Echtemach en Moritz RV 1989,86 
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Het hier besproken EG-recht is van belang voor niet EG-onderdanen,'" voorzover zij van 
EG-onderdanen afgeleide rechten genieten. 
In het vrij verkeer voor EG-onderdanen en de daarvan afgeleide rechten voor derdelanders 
heeft het Verdrag van Amsterdam geen wezenlijke wijzingen gebracht. 

De Europese Gemeenschap heeft haar eigen rechtsorde,"° waarvan het vrij personenverkeer 
deel uitmaakt. De gebruikte terminologie en uitgangspunten zijn niet die die gebruikelijk 
zijn in het immigratierecht. In het navolgende zal zoveel mogelijk eerst besproken worden 
wanneer personen vreemdelingenrechtelijke aanspraken aan het EG-recht ontlenen, dus 
wanneer iemand als werknemer, zelfstandige, dienstenverrichter of -ontvanger geldt of 
onder de richtlijnen voor niet economisch actieven valt. Daarna zal aangegeven worden, 
welke immigratierechtelijke aanspraken die personen hebben. Deze aanspralcen, die de 
verschillende categorieen hebben komen namelijk op veel punten overeen. De beperking tot 
immigratierechtelijke aanspraken betekent, dat de rechtspositie van de rechtmatig 
verblijvende EG-onderdaan in beginsel niet besproken zal worden. De toegang tot de 

HvJ EG 3 juli 1986 	 66/85 	 Lawrie-Blum 	RV 1986, 87 
Kort verbliff werlczoekende 
HvJ EG 26 februari 1991 	C-292/89 	Antonissen 	RV 1991, 83 
Vestiging 
HvJ EG 21 juni 1974 	2/74 	 Reyners 	 RV 1974, 38 
HvJ EG 7 februari 1979 	115/78 	 Knoors 	 RV 1979, 119 
HvJ EG 15 oktober 1987 	222/86 	 Heylens 
Diensten 
HvJ EG 3 december 1974 	33/74 	 Binsbergen 	RV 1974, 39 
HvJ EG 12 december 1974 	36/74 	 Walrave 	 RV 1974, 41 
Hy] EG 31 januari 1984 	286/82, 26/83 	Louisi en Carbone 	RV 1984, 98 
Diensten en derdelanders: 
HvJ EG 27 maart 1990 	C-113/89 	Rush Portuguesa 	RV 1990, 89. 
HvJ EG 9 augustus 1994 	C-43/93 	 Vander Elst 	RV 1994, 89 
gezinsleden 
HvJ EG 27 oktober 1982 	36/82 	 Morson en Jhanjan RV 1982, 113 
HvJ EG 13 februari 1985 	267/83 	 Diana 	 RV 1985, 98 
HvJ EG 17 april 1986 	59/85 	 Reed 	 RV 1985, 85 
HvJ EG 18 juni 1987 	316/85 	 Lebon 	 RV 1987. 82 
HvJ EG 7 juli 1992 	 C-370/90 	Singh 	 RV 1992, 94 
formaliteiten 
HvJ EG 3 juli 1980 	 157/79 	 Pieck 	 RV 1980, 106 
Openbare orde 
HvJ EG 28 olctober 1975 	36/75 	 Rutuli 	 RV 1975, 59 
HvJ EG 27 olctober 1977 	30/77 	 Bouchereau 	RV 1977, 87 
HvJ EG 8 april 1976 	48/75 	 Royer 	 RV 1976, 40 
HvJ EG 18 mei 1982 	116/81 	 Adoui,Comuaille 	RV 1982, 1 1 1 
HvJ EG 19 januari 1999 	C-348/96 	Calfa 
rechtmiddelen 
HvJ EG 5 maart 1980 	98/79 	 Pecastaing 	RV 1980, 104 
HvJ EG 18 oktober 1990 	C-297/88 197/89 	Dzodzi 	 RV 1990, 92 
Burgerschap 
HvJ EG 12 mei 1998 	C-85/96 	 Sala 	 RV 1998, 77 
HvJ EG 24 november 1998 	C-274-96 	Bickel en Franz 	RV 1998, 94 
699  Onderdanen van andere staten dan Lid-Staten van de EG zullen derdelanders of niet EG-onderdanen genoemd 
worden. 
' Kapteijn — VerLoren van Themaat 1995, p. 49. 
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arbeidsmarkt, studie en voorzieningen en het discriminatieverbod komen slechts aan de orde 
in zoverre ze verblijfsrecht genereren. 

24.2 Vrij verkeer van personen 

Vrij verkeer van werlcnemers, zelfstandigen, diensverleners en tot op zekere hoogte 
dienstenontvangers hebben een aantal beginselen met elkaar gemeen. Het vrije verkeer van 
personen en van vestiging worden gezien als fundamentele vrijheden in het stelsel van de 
Gemeenschap."' Het moet in at die gevallen gaan om een economische activiteit" 2, zij het 
dat die niet altijd direct door de betroklcen persoon verricht hoeft te worden. Dat het om een 
economische activiteit gaat is belangrijker, dan om uit te maken om welke activiteit het gaat. 
Beperkingen en belemmeringen van het vrij verkeer moeten zoveel mogelijk opgeheven 
worden. Zo worden de werkzaamheden voor de overheid en de openbare orde beperking eng 
geffiterpreteerd. Het niet hebben van eenzelfde positie of voorziening als onderdanen van de 
Lid-Staat van ontvangst wordt aangemerkt als een belemmering. Via het verbod van 
discriminatie naar nationaliteit en het verbod van indirecte discriminatie worden deze zoveel 
mogelijk geelimineerd. Veel van de jurisprudentie daarover gaat het bestek van dit 
onderzoek te buiten, omdat deze niet over de in de Vreemdelingenwet geregelde materie 
gaat. 
Dater sprake moet zijn van een economische activiteit betekent niet, dat het voor de 
ontvangende Lid-Staat economisch voordelig moet zijn om een onderdaan van een andere 
Lid-Staat op het grondgebied te hebben (Kempf, Bettray; aanspraak op sociale zekerheid en 
voortgezet verblijf bij arbeidsongeschiktheid en pensioen na een relatief korte periode van 
economische activiteit). 
Ten aanzien van economisch niet actieven zijn in 1990 drie Richtlijnen gemaakt."' Het 
meest opmerkelijke in verhouding met de positie van niet actieven is, dat ten aanzien van 
hen wet het vereiste van een bepaald minimum aan inkomen gesteld mag worden, opdat een 
beroep op de openbare kas niet nodig is. Afgezien daarvan geldt ook voor deze personen, 
dat het vrije verkeer ruim en de beperkingen daarop of belemmeringen daarin beperlct 
uitgelegd moeten worden. 
Men heeft aanspraak op het vrij verkeer, wanneer men de nationaliteit heeft van een Lid-
Staat, ongeacht de vraag of men nog een andere nationaliteit heeft.' Wanneer men na de 
migratie de nationaliteit van de Lid-Staat van ontvangst heeft aangenomen, blijven de 
voordelen van het vrij verkeer wet gelden.'"Onderdanen van een Lid-Staat die niet van het 
vrij verkeer gebruik gemaakt hebben, kunnen het EG-recht (nog) niet inroepen. Hebben ze 
er wet gebruik van gemaalct, dan kunnen ze het naterugkeer wel inroepen. 
Voor alle personen geldt dat zij zich kunnen laten vergezellen van familieleden, ongeacht 
hun nationaliteit en alleen in het geval van studenten beperkt tot het kemgezin. Ook deze 

7° ' 0.a. Knoors r.o. 20; Hey/ens; Hvl EG 31 maart 1993, zaak C-I9192, Kraus, r.o.16. 
702  Sportbeoefening valt slechts onder het Gemeenschapsrecht, voor zover dat een economische activiteit is: Hy) 
EG 15 december 1995, zaak C415/93(Wafrave en Koch); Hvl EG 14 juli 1976, 13/76, 
(Dona); Zie ook Hvl EG 15-12-1995, zaak C-4I5/93), RV 1995,96 (Bosnian). 
7°)  De jurisprudentie tendeerde daar voor studenten echter al toe, zie uiteindelijk Raulin. 
704  Hvl EG zaak C-369/90 (Micheleni). 
7°5  Denk bijvoorbeeld aan hereniging met familieleden met de nationaliteit van een derde land. 
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familieleden hebben verblijfsrecht en vrije toegang tot arbeid en onderwijs. Het verbod van 
discriminatie naar nationaliteit geldt net zonder meer voor hen, maar het discriminatie-
verbod ten aanzien van de hoofdpersoon heeft voor hen vaak positieve gevolgen. 
Richtlijn 64/221 over openbare orde en rechtsbescherming is op at deze personen van 
toepassing. `Misbruik' van de bepalingen van het vrij verkeer, om te ontkomen aan 
vereisten of verplichtingen, mag in het algemeen niet voorkomen worden door mensen het 
vrij verkeer te ontzeggen; daar moeten andere passende middelen voor gezocht worden. 7" 

24.2.1 Vrij verkeer van werknemers 7" 

Artikel 39 (ex 48) tot en met 42 (ex 51) gaan over het vrij verkeer van werknemers. Artikel 
39 (ex 48) geeft personen' het recht om in een andere Lid-Staat werk te aanvaarden. 
Beperkingen gelden ten aanzien van de overheidsdienst en de openbare orde. Artikel 49 is 
de rechtsbasis voor nadere verordeningen en richtlijnen. Artikel 41 (ex 50) EG-verdrag geeft 
aan dat de Lid-Staten de uitwisseling van jeugdige werknemers in het kader van een 
gemeenschappelijk programma begunstigen. Artikel 42 (ex 51) gaat over de sociale 
zekerheid van werknemers. Deze bepaling is van veel belang, maar gaat het bestek van dit 
onderzoek te buiten. 
Verordening 1612/68 gaat over toegang tot arbeidsmarkt,'" gelijke behandeling, 71 ° 
gezinsleden van werIcnemers 7 " en over gezamenlijk arbeidsmarktbeleid. 712  
Verordening 1251/70 over de verblijfspositie van werknemers die met pensioen gaan, 
arbeidsongeschikt zijn en overlijden en van hun gezinsleden. Richtlijn 68/360 betreft de 
formaliteiten, die at dan niet gesteld kunnen worden ten aanzien van de werlcnemers en hun 
gezinsleden.''' 

706 HvJ EG 31 maart 1993, zaak C-55/94 (Kraus); HvJ EG 9 maart 1999, zaalc C-212/97 (Centros). 
707 Artikel 39 (ex 48) -49 EG-verdrag; Richtlijn 64/221/EEG;Verordening (EEG) nr. 1612/68; Richtlijn 
68/360/EEG; Verordening (EEG) nr.1251/70. 
708 Hoewel artikel 39 (ex 48) niet aangeeft, dat het slechts om werknemers met de nationaliteit van een Lid-Staat 
gaat, wordt dater wel in gelezen. Artikel 1 van Verordening 1612/68 spreelct wel over onderdanen van Lid-Staten. 
" Artikel 1 tot en met 6. Toegang tot de arbeidsmarkt moet er zijn onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde 

hulp van het arbeidsbureau als voor eigen onderdanen geldt. Inschrijving bij het arbeidsbureau is geen voorwaarde 
voor toegang tot arbeid in loondienst. 
710  Artikel 7 tot en met 9. Dit betreft zowel gelijke behandeling op het werk, arbeidsvoorwaarden, valcbondsrechten, 
huisvesting en fiscale en sociale voordelen. Over `sociale voordelen' is een uitgebreide jurisprudentie ontstaan. Het 
Hof brengt daar ook niet direct aan het werk gerelateerde voordelen onder die eigen onderdanen kunnen hebben. 
Onder omstandigheden heeft dat verblijfsrechtelijke consequenties, zie bijvoorbeeld de zaak Reed. 
7n Artikelen 10 tot en met 12. Zie daarover hieronder. 
712  Artikelen 13 tot en met 23 over het tot elkaar brengen en compensatie van aanbiedingen van en aanvragen om 
werk; artikel 24 tot en met 37 over een Raadgevend en een Technisch Comite; artikelen 38 — 39 (ex 48) overgangs-
en slotbepalingen. Al de in deze noot genoemde artikelen zijn niet opgenomen in Bijlage I. 
713  Krachtens Richtlijn 68/360/EEG Icrijgt degene die komt werken toegang op vertoon van een geldig paspoort. 
Hetzelfde geldt voor diens familieleden, tenzij die derdelander zijn. De werknemer en zijn familieleden lcrijgen een 
EG-verblijfskaart, tenzij de familieleden derdelander zijn. De duur van de verblijfskaart hangt af van de vraag of de 
werlczaamheden meer of minder dan een jaar betreffen (of voor een dienstverrichter zijn). Onvrijwillige 
werkloosheid en arbeidsongeschilctheid zijn geen reden de verblijfskaart in te treldcen; wel om de verlenging te 
beperken tot 1 jaar. 
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24.2.1.1 Het begrip `werknemee m  

Werknemer in de zin van" artikel 39 (ex 48) EG-verdrag en Verordening 1612/68 is degene 
die reele en daadwerkelijke arbeid verricht in een arbeidsverhouding. Om wat voor soort 
werk het gaat maakt daarbij niet uit (Levin), zij het dat bepaalde vertrouwensfuncties 
voorbehouden mogen worden aan eigen onderdanen." 6  
Rate en daadwerkelijke arbeid betreft werlczaamheden die niet van zo'n geringe omvang 
zijn, dat zij marginaal en bijkomstig zijn.'" In de zaak Levin was 20 uur per week 
schoonmalcen reek en daadwerkelijke arbeid, in de zaak Kempf 12 uur pianoles geven. De 
werlczaamheden hoeven niet tenminste het minimumloon op te brengen"' en een 
aanvullende uitkering uit de openbare kas is geen beletsel (Kempf). De duur van de verrichte 
werkzaamheden is een factor waarmee bij het beoordelen van het reeel en daadwerkelijk 
karakter rekening gehouden kan wordenM Rekening moet gehouden worden met alle 
beroepswerkzaamheden die betrokkene op het grondgebied van de Lid-Staat van ontvangst 
heeft verrichtm Niet van belang is, of betrolckene met zijn verblijf hoofdzakelijk andere 
doeleinden nastreeft dan het verrichten van arbeid."' 
Hoofdkenmerk van een arbeidsverhouding is, dat iemand gedurende een bepaalde tijd voor 
een ander en onder diens gezag werkzaamheden verricht en als tegenprestatie een beloning 
ontvangt. De aard van de rechtsbetrekking tussen werknemer en werkgever is niet bepalend 

714  "Vooraf zij eraan herinnerd, dat volgens vaste rechtspraak het begrip werknemer een communautaire 
draagwijdte heeft en niet eng mod worden uitgelegd." Levin to. 13; Kempf r.o.13; Raulin, r.o. 10; Antonissen r.o. 
II. Artikel 39 (ex 48) lid 3 geeft een niet uitputtende opsomming van rechten van onderdanen van Lid-Staten, 
Antonissen r.o. 13. 
715  De begrippen 'werIcnemer en 'arbeid in loondienst kunnen niet warden bepaald door verwijzing naar de 
nationale wetgeving, maar hebben een gemeenschapsrechtelijke betekenis. Anders zouden EG-onderdanen door 
wijziging van de nationale wetgeving van hun rechten afgehouden kunnen worden. HvJ EG 19 maart 1964, 75/63 
(Unger). Zie ook Levin, r.o. 11. 
7 1 6 Hvl EG 12 februari 1974, 152/73 (Sotgiu). Zie oak 14v1 EG 17 december 1980 Comrnissie tegen Belgie, RV 
1980, 107 en Hvl EG (Commissie tegen Beigie), RV 1982, 112; (Lawrie-Blum); HvJ EG (Commissie tegen Italie) 
Bur 1987, p.2625, Hv.1 EG 30 mei 1989, 33/88 Oboe 0 ; Hi/ EG 2 augustus 1993, zaak C-259191, zaak C-332/9I, 
(A/lad II), RV 1993,91; Hv.1 EG Bleisjur 1991; Hv1 EG 23 februari 1994, zaak C-419/92, RV 1994,88 

(Se/mkt/Opera Universitnria); Hvi EG 2 juli 1996, zaak C-473/93; zaak C-173/94 en zaak C-290/94 (Commissie 
tegen respectievel(k Luxemburg, Belgie en Grielcenland); Mededeling van de Commissie PbEG C 72/2, 18 maart 

1988. 
71'  Levin r.o. 17; sindsdien vele malen bevestigd. Dit omdat het Hof uit de systematiek van het Verdrag afleidt, dat 
het vrij verkeer gewaarborgd wordt aan personen die een bezigheid van economische aard verrichten of wensen IC 
verrichten. Hvl EG 5 oktober 1988, 196/87 (Steyman): betroklcene hoeft niet direct aan het economisch verkeer 
deel te nemen; werkzaamheden, die als onderdeel van de commerciele bedrijvigheid van een commune warden 
verricht, zijn ook economische activiteiten. 
718  Levin to. 16. Het maakt oak niet uit, of betrokkene van een klein bedrag wil rondkomen - het is dus niet aan de 
Lid-Slant bier ordenend op te treden- of dit wil aanvullen met inkomen uit vermogen of arbeid van een 
vergezellend gezinslid. 
717  Rautin. Het betrof bier een oproepcontract, waar betroklcene voor korte tijd onregelmatig op gewerkt had. Bij het 
vaststellen van het reed en daadwerkelijk karakter is in voorkomend geval oak rekening te houden met het feit dat 
betrokkene zich voor arbeid beschikbaar moet houden. 
720  Raulin. Er is dus geen cumulatie van werlczaamheden in verschillende staten. 
721  Dit is uitgemaakt in de zaak Levin (to. 19-23), maar moet gezien de redenering voor alle economisehe 
activiteiten gelden en oak de niet actieven betreffen. 
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voor de toepasselijkheid van artikel 39 (ex 48) EG."' Ook iemand die op grond van een 
internationaal-rechtelijk statuut een dienstbetrekking vervult is werknemer."' Het slechts 
hebben van een oproepcontract is op zich geen beletsel. 724 De beloning hoeft niet (alleen) uit 
geld te bestaan"' of een bepaald minimum te bedragen (Levin). Werken in bijzondere 
instellingen telt ook mee; niet van belang is of de productiviteit gering is of de beloning 
grotendeels uit overheidsmiddelen wordt betaald (Bettray). Dit is anders, warmer de 
verrichte werkzaamheden enkel een middel zijn ter revalidatie of wederopneming van 
betrokkene in het arbeidsproces (Bettray). Ook een stagiaire is als werknemer aan te 
merken, wanneer hij werkzaamheden verricht en een beloning ontvangt. 726  
Wanneer de arbeid deels of tijdelijk buiten het grondgebied van de Lid-Staat gedaan wordt, 
moet de arbeidsverhouding moet voldoende nauwe aanknoping met het recht van de Lid-
Staat hebben of moet de arbeidsverhouding juridisch op het grondgebied gelokaliseerd 
kunnen worden, wit EG-recht van toepassing zijn."'Dat geldt bijvoorbeeld wanneer iemand 
werkt op een schip onder de vlag van een Lid-Staat 728  of werkt op de ambassade van een 
Lid-Staat in een derde land."' 

Als de arbeidsverhouding beeindigd is, betekent dat per se niet dat betroldcene niet meer als 
werknemer wordt beschouwd en er geen verblijfsrechten aan artikel 39 (ex 48) meer 
ontleend kunnen worden. 
Ten eerste blijft in geval van onvrijwillige werkloosheid en tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
de EG-verblijfskaart geldig en moet deze bij het verlopen met nog een jaar verlengd worden 
(R168/360). 
Verder kunnen mensen die gaan studeren de hoedanigheid van werlcnemer behouden, 
wanneer er voldoende verband is tussen de opleiding en de beroepswerkzaamheden (Lair, 

722  HvJ 31 mei 1989, 344/87, Bettray (WSW-werkplaats); Lawrie-Blum (leraar-stagiaire). HvJ EG 12 december 
1974, 36/74, Walrave en Koch: werkzaamheden in het kader van een sportfederatie van wereldomvang. 
723  Echtemach en Moritz, het betrof hier iemand die werkt bij het Europees Ruimteagentschap. 
724  HvJ EG 26 februari 1992, zaak C-357/89 (Raulin). 
728  HvJ EG 5 oktober 1988, 196/87 (Steyman): werlczaamheden die door leden van een op religie of andere 
levensbeschouwing gestoelde leefgemeenschap worden verricht als onderdeel van de commercitle bedrijvigheid 
van die gemeenschap zijn economische activiteiten, voor zover de voorzieningen die de gemeenschap verschaft 
(kost, inwoning en zakgeld) beschouwd kunnen worden als indirecte tegenprestatie (r.o. 14). 

26  Lawrie-Blum: HvJ EG 21 juni 1988, 197/86. 
727  Lopes da Veiga; Wain:ye; HvJ EG 12 juli 1984, 237/83 (Prodest ). Zie ook de 'Turkse' zaken Bozkurt en Tetik. In 
HvJ EG 12 december 1974, 36/74, Walrave en Koch werd aangegeven, dat het moet gaan om rechtsbetrekkingen 
die, hetzij wegens de plaats waar zij worden aangegaan, hetzij wegens de plaats waar zij hun uitwerking hebben, op 
het grondgebied van de Gemeenschap kunnen worden gelokaliseerd. 
728  Lopes da Veiga. De nationale rechter bepaalt of dat zo is. In aanmerking te nemen omstandigheden zijn in 
genoemde zaak: in Nederland geregistreerd schip, daar gevestigde rederij die vennootschap is naar Nederlands 
recht, aangeworven en arbeidsverhouding naar Nederlands recht, sociaal verzekerd en belastingplichtig in 
Nederland. Niet van belang is of er een verblijfstitel is afgegeven voor het werk. In de zalcen Tetik, Bozkurt en 
Boukhalfa wordt een beperkter aantal omstandigheden genoemd. 
728  HvJ EG 30 april 1996, zaak C-2214/94, RV 1996, 991 (Boukhalfa). Betrokkene verbleef permanent in het derde 
land, ook al voor de indiensttreding, en haar arbeidsverhouding was naar het recht van het derde land; haar contract 
was neer Duits recht, een jurisdictieclausule verwees naar Duits recht, zij had een Duitse pensioenverzekering en 
was onderworpen aan Duitse inkomensbelasting. In deze zaak was niet het verblijfsrecht aan de orde, maar het 
verbod van discriminatie naar nationaliteit. 
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Rau/in). Ook mensen die onvrijwillig werkloos geworden zijn en door de situatie op de 
arbeidsmarkt gedwongen zijn een omscholing voor een andere bedriffstak te volgen 
behouden die hoedanigheid (Lair, Raulin). Daarbij is het niet van belang, hoe lang 
betrokkene gewerkt heeft. 73° 
Verordening 1251/70 betreft het recht van werlutemers te verblijven in de Lid-Staat waar ze 
gewerkt hebben. Mensen die er met pensioen gaan en arbeidsongeschilct worden komen, na 
een beperkt aantal jaren en/of wonen, in aanmerking voor duurzaam verblijf. Dat recht moet 
binnen 2 jaar na het moment van pensionering of arbeidsongeschikt worden uitgeoefend 
worden. Gezinsleden van deze personen, alsmede, onder voorwaarden, van overleden 
personen, hebben eenzelfde recht. Aan al deze mensen moet een verblijfskaart voor 5 jaar 
afgegeven worden, die zonder meer verlengd wordt. Het recht op gelijkheid van 
behandeling in de zin van Verordening 1612/68 wordt ten aanzien van hen gewaarborgd. 
Na afloop van een verblijf als werknemer, kan nog een periode van verblijf als werk-
zoekende volgen."' 

24.2.1.3 Werkzoekenden 

Artikel 39 (ex 48) spreekt over het ingaan op een feitelijk aanbod tot tewerkstelling. Om het 
vrij verkeer van werknemers effectief te malcen, omvat dat artikel volgens het Hof van 
Justitie EG ook het recht om zich naar en in het grondgebied van een andere Lid-Staat te 
verplaatsen en er te verblijven om werk te zoeken."' Een verklaring in de raadsnotulen, dat 
van werkzoekers na een minimumtermijn van drie maanden het verblijf beeindigd kan 
worden en dat de termijn ook eindigt bij een beroep op de openbare kas, heeft volgens het 
Hof geen rechtslcracht."' In Richtlijnen en Verordeningen is ook niets over de periode van 
werkzoeken bepaald. Nu er geen communautaire regels zijn, mogen Lid-Staat zelf een 
redelijke termijn vaststellen.' 34  
Een termijn van 6 maanden "lijkt in beginsel niet ontoereikend" om op de hoogte te ralcen 
van werkaanbiedingen die bij de beroepskwalificaties passen en het nodige te doen om te 
worden aangeworven. "Wanneer belanghebbende evenwel na afloop van die termijn 
aantoont, dat hij nog steeds werk zoekt en een reele karts heeft het te vinden, mag hij niet 

73°  In Lair overweegt het Hof, dat voor zover staten willen proberen misbruik te voorkomen, dal niet kan door een 
minimum arbeidsduur te stellen. Als aan de hand van objectieve factoren kan worden vastgesteld, dal een 
werknemer zich near een Lid-Staat begeeft met het enkele doel cm dam na een korte periode 
beroepswerlaaamheid, aanspraak te kunnen maken op steun voor studenten, vindt het Hof dat dal misbruik niet 
wordt gedekt door het gemeenschapsrecht. 
731  Hvl EG 26 mei 1993, za.ak C-171/91, RV 1993,90 (Tsiotras). 
732  Antonissen, bevestigd in Hvl EG 26 mei 1993, zaak C-171/91, RV 1993,90 (Tsiotras). In de zaak Unger had het 
Hof dit al vastgesteld voor iemand die gewerkt had; betrokkene was in Duitsland em persoonlijke redenen, maar 
van haar kon verwacht worden, dat ze weer ander werk zou aanvaarden, Hv.1 EG 19 maart 1964, 75/63 (Unger). 
733  Anionissen r.o. 17-18. Het gaat bier em een verklaring in de notulen van de Rand bij de vaststelling van 
Verordening (EEG) nr. 1612/68 en Richtlijn 68/360/EEG. In Hvl EG 26 mei 1993, zaak C-171191, RV 1993,90 
(Tsiotras geeft het Hof onder andere aan dat de termijn voor het zoeken van werk (na jaren) verstreken is, maar 
werpt niet tegen, dat betrokkene een beroep op de openbare kas deed. Groenendijk wijst er in zijn noot bij deze 
zaak op, dat het op die notulen gebaseerde openbare kas criterium dus geen EG-rechtsbasis heeft. 
734  Hvl EG 20 februari 1997, zaak C-344/95, RV 1997,90 (Commissie/Belgie). 
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worden gedwongen de Lid-Staat van ontvangst te verlaten.'"" Het Hof heeft niet met zoveel 
woorden gezegd, dat een termijn van drie maanden tekort is, als degene die werkzaamheden 
zoekt aan het einde van die termijn maar niet gedwongen wordt het land te verlaten. 736  
Aangenomen moet worden, dat nu het recht op verblijf om werk te zoeken inherent is aan 
artikel 39 (ex 48) EG, toepasbare instrumenten, bijvoorbeeld Richtlijn 64/221 ook van 
toepassing zijn. Dat heeft gevolgen voor de toepassing van de openbare orde beperking en 
voor de rechtsmiddelen."' Nu Richtlijn 68/360 niet voorschrijft, dat een verblijfskaart 
afgegeven moet worden, zal dat niet hoeven. Artikel 8 van die Richtlijn voorziet meer 
situaties van rechtmatig verblijf zonder verblijfskaart. Artikel 7 lid 2 van Verordening 
1612/68 is niet van toepassing op werkzoekenden (Lebon). 

24.2.2 Het recht van vestiging 

Titel III EG-verdrag 

Artikel 43 (ex 52) tot en met 48 (ex 58) EG gaan over de vrijheid van vestiging. Artikel 43 7" 
verbiedt beperkingen aan de vrijheid van vestiging en geeft aan dat deze vrijheid de toegang 
tot en het uitvoeren van werkzaamheden anders dan in loondienst omvat, inclusief het 
oprichten en beheren van ondernemingen, dochterondernemingen, agentschappen en 
filialen. De vrijheid van vestiging betreft zowel onderdanen van de Lid-Staten als 
rechtspersonen die in een van de Lid-Staten zijn opgericht.'" Beperkingen betreffen 
werkzaamheden ter uitoefening van het openbaar gezag (artikel 45 ex 55) en de openbare 
orde (artikel 46 ex 56). Artikel 44 (ex 54) is de basis voor nadere regelgeving over 
opheffing van beperkingen en regeling van het verblijfsrecht. Artikel 47 (ex 57) geeft de 
bevoegdheid tot het vaststellen van richtlijnen inzake de onderlinge erkenning van 
diploma's, certificaten en andere titels. Op de diverse richtlijnen betreffende het nader tot 
elkaar brengen van de voorwaarden voor de uitoefening van bepaalde activiteiten of 
beroepen, erkenning van diploma's en certificaten wordt hier niet ingegaan. Richtlijn 73/148 
volgt Richtlijn 68/360 en gaat over de formaliteiten waar degenen die zich vestigen en hun 
gezinsleden' aan moeten voldoen. Deze richtlijn heeft ook betrekking op dienstverleners en 
dienstenontvangers. Richtlijn 75/34 volgt nauw Verordening 1251/70. 

733  Antonissen, r.o. 21. Zie ook HvJ EG 20 februari 1997, zaak C-344/95, RV 1997, 90 (Commissie/Belgie) in een 
zaak over de Belgische regelgeving, waarin stond dat iemand die na drie maanden geen werkzaamheden, als dan 
niet in loondienst had, het land moest verlaten. 
736 HvJ EG 20 februari 1997, zaak C-344/95, RV 1997, 90 (Commissie/Belgie). 
737  Zie C.A. Groenendijk in zijn noot onder RV 1993, 90. Het Hof neemt in Antonissen net als de nationale vragen 
stellende rechter een beroepsmogelijkheid tegen het gedwongen vertrek aan, r.o. 22. 

Deze bepaling combineert sinds het verdrag van Amsterdam ex artikel 52 over de geleidelijke opheffing van 
beperkingen van de vrijheid van vestiging en ex artikel 53 betreffende het verbod van invoering van nieuwe 
beperkingen. 
739  Artikel 48 spreekt over vennootschappen en legt dat begrip breed uit. Deze moeten opgericht zijn volgens de 
wetgeving van een Lid-Staat en hun statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging binnen de Gemeenschap 
hebben. 
74°  Er is geen Verordening als Verordening (EEG) nr. 1612/68, maar er zijn diverse richdijnen om beperkingen op 
te heffen. Bepalingen als de artikelen 11-12 Verordening (EEG) nr. 1612/68 ontbreken; artikel 5 Richtlijn 
73/148/EEG bepaalt echter dat het verblijfsrecht voor het hele grondgebied is. Artikel 10 Verordening (EEG) nr. 
1612/68 is in artikel 1 van Richtlijn 73/148/EEG terug te vinden. 

261 



EG-Verdrag 

24.2.2.1 Zelfstandigen 

Over het begrip zelfstandige' op zich is niet zo'n uitgebreide jurisprudentie als over 
werknemers. Anders dan artikel 39 (ex 48) geeft artikel 43 (ex 52) geen recht aan een 
zelfstandige, maar verbiedt het staten de vrijheid van vestiging te beperken. Overigens zijn 
de bewoordingen 'werkzaamheden anders dan in loondienst' zijn zeer ruim. Het moet gaan 
om een economische activiteit. Ook hier geldt, dat de beperking ten aanzien van 
werkzaamheden voor de overheid eng uitgelegd wordt tot werkzaamheden die op zichzelf 
een rechtstreekse en specifieke deelneming aan de uitoefening van het openbaar gezag 
betekenen."' De afbakening tussen vestigen en dienstverlenen is niet altijd even eenvoudig; 
anders dan bij het verlenen van diensten, meet er sprake zijn van duurzaamheid' 42  en het 
zich daadwerkelijk gevestigd hebben (eventueel met een agentschap, filiaal of 
dochterondememing). 

De jurisprudentie ten aanzien van de vrijheid van vestiging betreft het verbod de vrijheid 
van vestiging te beperken, het al dan niet faciliteren van de vestiging van zelfstandigen en 
de kwalificaties die aan de uitoefening van bepaalde beroepen gesteld worden. Daar is de 
materie ingewikkelder, omdat de verwezenlijking van de vrijheid afhing van nadere 
regelstelling door de Raad (artikelen 44 (ex 54) en 47 (ex 57)). 74' Ten aanzien van het 
faciliteren van de vrije vestiging, heeft het Hof in 1974 uitgemaalct dat ook voor zover de 
belemmeringen nog niet door speciale instrumenten opgeheven waren, er na de 
overgangsperiode sprake is van rechtstreekse werking van de vrijheid van vestiging.'" 
Belemmeringen aan de fundamentele vrijheden van het verdrag of maatregelen die gebruik 
ervan minder aantreklcelijk kunnen maken, zijn slechts toegestaan als zij zonder 
discriminatie worden toegepast, hun rechtvaardiging vinden in het algemeen belang, 
geschikt zijn om de verwezenlijking van het nagestreefde doel te verwezenlijken en niet 
verder gun dan noodzakelijk om dat doel te bereiken." 5  
Wat de kwalificaties betreft mogen Lid-Staten aangeven wat de vereiste kwalificaties zijn 
voor een bepaald beroep en overlegging van een diploma vragen waaruit blijkt dat aan die 
kwalificaties voldaan wordt.'" Op basis van artikel 47 lid 3 zijn speciale richtlijnen voor de 

741 HvJ EG 21 juni 1974, 2/74 (Reynen). 
742  livJEG 5 oktober 1988, 196/87, RV 1988,91 (Steyman). 
743  Volgens het Hof moest het systeem van het hoofdstuk over vestiging, met name de artikelen 44 (ex 54) en 47 
(ex 57) twee functies vervullen: ten eerste om in de loop van een overgangsperiode de belemmeringen voor 
venvezenlijking van de vrijheid van vestiging weg te nemen. Ten tweede om in de wetgeving van de Lid-Staten 
een samenstelsel van bepalingen ter vergemalckelijking van het daadwerkelijk gebruik van de vrijheid in te voeren, 
teneinde de economische en sociale vervlechting in de Gemeenschap op het terrein van niet in loondienst verrichte 
werkzaamheden te bevorderen, Hy] EG 21 juni 1974,2/74 (Reyners), r.o. 21. Het feit dater richtlijnen voorzien 
waren deed niets aan de rechtstreekse werking van artikel 52 oud na de overgangsperiode. 

Reyners. 
744  Hyl EG 31 maart 1993, zaak C-I9/92 (Kraus), r.o. 32. 
'" Hey/ens. Voorwaarden daarbij zijn, dal de titel/het diploma geldig is, afgegeven door een bevoegde instelling, 
dater daadwerkelijk het vereiste as:nal jaren is gestudeerd. Het is niet verboden, dat een Lid-Staat een speciale 
vergunningenprocedure instelt om een buitenlandse titel te mogen voeren, maar die procedure mag alleen dienen 
om na te gaan of aan de bier genoemde voorwaarden voldaan is en moet gemalckelijk toegankelijk zijn. Tegen 
afwijzing moet een rechtmiddel open staan en de sanctie op niet naLeving van de vergunningprocedure mag niet 
onevenredig zijn. Zo ook Hid EG 31 maart 1993, zaak C-I9/92 (Kraus). 
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24.2.3 Vrij verkeer van diensten 

24.2.3.1 Diensten 

Titel III EG-verdrag 

medische professie gemaakt."' Voor veel van de overige beroepen is er nu een systeem van 
wederzijdse erkenning van opleidingen van hoger onderwijs van minstens drie jaar." 8  

Artikel 49 (ex 59) tot 55 (ex 66) EG gaan over het vrij verkeer van diensten. Artikel 49 
verbiedt beperkingen op het vrij verrichten van diensten. Dit geldt EG-onderdanen. De Raad 
kan het hoofdstuk over diensten van toepassing verklaren op derdelanders (artilcel 49 ex 59), 
maar heeft dat tot op heden niet gedaan. Als diensten worden beschouwd 
dienstverrichtingen die gewoonlijk tegen vergoeding geschieden, voorzover bepalingen 
betreffende het vrij verkeer van goederen, kapitaal en personen er niet op van toepassing 
zijn (artikel 50 ex 60). Diensten op het gebied van vervoer, banken en 
verzekeringsmaatschappijen vallen onder andere delen van het EG-verdrag (artikel 51 ex 
61). De raad kan richtlijnen vaststellen om de vrijheid tot het verrichten van een bepaalde 
dienst te verwezenlijken (artikel 52 ex artikelen 62 en 63) en Lid-Staten kunnen verder gaan 
dan die richtlijnen vergen (artikel 53 ex 64). Beperkingen op het vrij verrichten van diensten 
worden zonder onderscheid naar nationaliteit toegepast (artikel 54 ex 65). De bepalingen 45 
(ex 55) tot en met 48 (ex 58) over vestiging zijn ook hier van toepassing. 
Ook Richtlijn 73/148 is van toepassing. Deze Richtlijn volgt Richtlijn 68/360 en gaat over 
de formaliteiten waar degenen die zich vestigen en hun gezinsleden aan moeten voldoen. Uit 
de bewoording van Richtlijn 75/34, die Verordening 1251/70 volgt, blijkt niet expliciet, dat 
deze van toepassing is op dienstverleners/ontvangers. 749  

Er is sprake van diensten, wanneer het gaat om dienstverrichtingen die gewoonlijk tegen 
vergoeding geschieden, die niet al onder vrijheid van vestiging of arbeid in loondienst vallen 
(artikel 50 ex 60). Wanneer de werkzaamheden duurzaam zijn of van onbepaalde tijd of het 
einde niet is te voorzien, is er geen spralce van diensten.'" Behalve de duur van de 
werkzaamheden hoeft er geen is er geen wezenlijk verschil tussen het verrichten van 
diensten en arbeid als zelfstandige. Tussen diensten en werken in de zin van artikel 39 (ex 
48) hoeft ook niet veel verschil te zijn; dat kan enkel liggen in het feit dat de activiteiten niet 
lcrachtens arbeidscontract verricht worden."' De diensten omvatten met name 
werlczaamheden van industriele en commerciele, aard, van het ambacht of van de vrije 
beroepen (artikel 50 ex 60) Die opsomming mag verduidelijkend werken, maar is niet 

7"  Op basis van artikel 47 lid 3: Richtlijn 75/362/EEG en 363 (artsen); 77/4521EEG en 77/453/EEG (verplegers); 
78/686/EEG en 78/6871EEG (tandartsen); 78/1026/EEG en 78/1027/EEG (dierenartsen); 80/154/EEG en 
80/155/EEG(vroedvrouwen); 85/4321EEG en 85/433 /EEG(apothekers); 86/457/EEG medische opleidingen. 
748  Richtlijn 89/48/EEG en Richtlijn 92/51/EEG. 
7"  Gezien de voorwaarden van Richtlijn 75/34/EEG ligt dat niet voor de hand, maar het is niet uitgesloten. 
Wanneer iemand met niet duurzame werlczaamheden anders dan in loondienst bijvoorbeeld aan de termijn van 2 
jaar voldoet, alvorens arbeidsongeschikt te worden of daar een arbeidsongeval lcrijgt waarvoor hij een uitkering 
lcrijgt in de Lid-Staat van ontvangst (bij diensten zal de verzekering veeleer in de Lid-Staat van herkomst liggen), 
voldoet hij aan de voorwaarden. 
7"  Art. 60; HvJ EG 5 oktober 1988, 196/87, RV 1988, 91 (Steyman). 
751  HvJ EG 12 december 1974, 36/74, (Walrave en Koch). 
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limitatief. Gaat het om werkzaamheden die gewoonlijk tegen vergoeding verricht worden en 
die niet onder vrijheid van vestiging of arbeid in loondienst te brengen zijn, dan is vrij 
verkeer van diensten aan de orde. Enkele specifiek aangewezen diensten, te weten die met 
betrekking tot vervoer, banken en verzekeringswezen vallen onder andere 
verdragsbepalingen. 
Artikel 59 verzet zich tegen iedere nationale regeling die ertoe leidt, dat het verrichten van 
diensten tussen Lid-Staten moeilijker wordt clan het verrichten van diensten binnen een Lid-
Staat."' Aan het verrichten of ontvangen van diensten mogen in beginsel geen 
belemmeringen in de weg gelegd worden, door bijvoorbeeld vereisten beteffende de 
nationaliteit of woonplaats/vestiging van de dienstverlener. 7" Belemmeringen zijn alleen 
gerechtvaardigd, wanneer ze niet discriminerend worden toegepast, en geschikt en 
noodzalcelijk zijn om een maatschappelijk belang te verwezenlijken. Er kan dus een 
dwingende reden van algemeen belang zijn, waardoor een belemmering is 
gerechtvaardigd.' Zuiver economische doelstellingen kunnen geen rechtvaardiging vormen 
voor de belemmering van het fundamentele beginsel van vrij verkeer van diensten.'" Wel 
mogen specifieke garanties gevraagd worden om de kwaliteit van de dienst te garanderen, 
mits die voor iedereen gelden. 756  Voor wat betreft erkenning en het mogen vereisen van 
diploma's en titels geldt hetzelfde als bij vestiging (artikel 55 ex 66 juncto artikel 47 ex 57). 
Vrij verrichten van diensten is ook aan de orde, wanneer iemand in zijn Lid-Staat van 
nationaliteit of vestiging een dienst verricht ten aanzien van iemand uit een andere Lid-
Staat." Er is clan ook sprake van een belemmering in het vrij verkeer van diensten, wanneer 
mensen afgeschrikt worden om zich tot dienstverleners in een andere Lid-Staat te wenden.' 
Vooraf toestemming moeten vragen aan de eigen zielctekostenverzekering voor een 
medische behandeling in een andere Lid-Staat tegen het daar geldend tarief is een 
belemmering, die niet gerechtvaardigd is door argumenten betreffende de financiering van 
het sociale zekerheidsstelsel of om redenen van volksgezondheid."' 
Beperkingen aan het vrij verkeer van diensten warden gevormd door werkzaamheden voor 
de overheid en de openbare orde (Artikel 55 ex 66 juncto artikel 45 ex 55 en 46 ex 56.) 

752  0.a. Hvi 5 oktober 1994, zaak C-381193, (Commissie tegen Frankrijk). 
757  Binsbergen. In die zaak is ook uit gemaakt dat de toenmalige artikelen 59 en 60 rechtstreekse werking hadden, 
toen de overgangsperiode voorbij was. 
"4  Hy] 28 april 1998, zaak C- 158/96 (Kohl!). 
755  Hy' 5 juni 1997, zaak C-398/95, (SETTG). 
756  Binsbergen. Het Hof noemt beroepsregels die bun grond vinden in het algemeen belang — met namen 
betreffende organisatie, vakbekwaamheid, beroepsethiek, toezicht en aansprakelijkheid. Wordt de in de Lid-Staat 
van herkomst al controle uitgeoefend op de lcwalificaties door een vergunningenstelsel, dan mag de Lid-Staat van 
ontvangst niet vergen dat in deze staat soortgelijke vergunningen aangevraagd worden, Hvi EG 18 januari 1979, 
110-111/78 (van Wesemael). 
757  Hvl EG 17 juni 1997, zaak C-70/95 (Sodemare); HvJ EG 29 april 1999, zaak C-224197 (dole). 
758 HvJ EG 31 januari 1984, 286/82 en 26/83, (Louis! en Carbone); Hvl 28 januari 1992, zaak C-204/90, 
(Bachman). 
755  Hv.1 28 april 1998, zaak C- 158/96 (Kohl!). Aitikel 56 en 66 geven de bevoegdheid het vrij verkeer van diensten 
te beperken om redenen van vollcsgezondbeid. Die bevoegdheid is niet gegeven 0111 de sector volksgezondheid, als 
economische sector, aan het fundamentele beginsel van vrij verkeer te ontrekken. En artsen en tandartsen in de Lid-
Staten moeten voor het vrij verrichten van diensten geacht worden gelijkwaardige waarborgen te bieden. Zie oak 
HvJ EG 29 april 1999, zaak C-224/97 (Gioia). 
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24.2.3.2 Dienstverrichters en dienstenontvangers 

De artikelen 49 (ex 59) tot en met 55 (ex 66) gaan primair over de diensten en niet over de 
personen die de diensten ven-ichten of ontvangen. Artikel 60 geeft aan, dat de 
dienstverrichter tijdelijk naar het land kan gaan, waar hij de dienst uitoefent. In de zaalc 
Louisi en Carbone is aangegeven, dat mensen zich ook naar een andere staat moeten kunnen 
begeven en daar kunnen verblijven om diensten te ontvangen.' Dat is het noodzalcelijke 
complement van dienstverrichting, om alle tegen vergoeding verrichte werkzaamheden te 
liberaliseren. Ook hier gaat het om economische activiteit. Die diensten hoeven niet erg 
specifiek te zijn. Kort verblijf als toerist levert in het algemeen het ontvangen van diensten 
op,"' evenals kort verblijf voor studie, geneeskundige behandeling of zaken. 762  

24.2.4 Niet economisch actieven 

Titel III EG-verdrag 

In 1990 zijn er drie richtlijnen tot stand gekomen met betrekking tot economisch niet 
actieven. 763  Die richtlijnen kennen verblijfsrecht toe aan EG-onderdanen en hun gezinsleden, 
die dat recht niet ontlenen aan andere EG-bepalingen. Voorwaarden zijn het hebben van 
toereikende bestaansmiddelen en een ziektekostenverzekering. De voldoende 
bestaansmiddelen zijn gerelateerd aan wat in de Lid-Staat van ontvangst het minimum is. 764  
Men heeft bij het voldoen aan de voorwaarden verblijfsrecht van rechtswege. Een beroep op 
de openbare kas doet hier, anders dan bij economisch actieven, de aanspraak op verblijf 
vervallen. Een verblijfskaart wordt - behalve voor studenten - 5 jaar afgegeven. Na twee jaar 
kan de Lid-Staat die belcrachtigen. Er is niet voorzien in een aparte verblijfsregeling voor 
mensen die (per jaar) korte tijd willen verblijven. Bij afwezigheid van 6 maanden of meer 
verliest de verblijfskaart zijn geldigheid. 765  Bepalingen van Richtlijn 68/360 en de hele R1 
64/221 zijn van toepassing. De gezinsleden die bij deze personen mogen verblijven zijn 
bijna766  dezelfde als bij de andere categorieen personen; bij de student is dat beperkt tot 
echtgenoten en ten laste komende kinderen, min- of meerderjarig. 

76°  Het Hof wees er daarbij onder andere op, dat in Richtlijn 64/221/EEG en 73/148/EEG rechten toegekend 
worden aan degenen die zich verplaatsen voor het ontvangen van diensten. 
761  Hvi EG 2 februari 1989, 186/87, (Cowan) : Calfa, r.o. 16. 
762  Louisi en Carbone r.o. 16. 
763  Richtlijn 90/364/EEG betreffende het verblijfsrecht; Richtlijn 90/365/EEG betreffende het verblijfsrecht van 
werknemers en zelfstandigen die hun beroepswerlczaamheid hebben beeindigd; Richtlijn 93/96/EEG (vervanger 
van RI. 90/366) inzake het verblijfsrecht voor studenten. De Richtlijnen zijn op 28 juni 1990 opgesteld en moesten 
30 juni 1992 geimplementeerd zijn. Bij vernietiging van de richtlijn 90/366/EEG heeft het Hof aangegeven, dat de 
gevolgen in stand zouden blijven tot het van Icracht worden van de vervangende richtlijn. 
764  Bijstandsniveau of het minimum pensioenniveau (art. 1 Richtlijn 90/3641EEG en 3651EEG); de student moet de 
betrokken autoriteiten verzekeren, door middel van een verklaring of gelijkwaardige wijze, dat hij over de nodige 
bestaansmiddelen beschikt om niet ten laste van de openbare kas te komen. 
765  De artikelen 2 lid 2 juncto artikel 6 lid 2 Richtlijn 68/360/EEG. 
7"  Er wordt gesproken van bloedverwanten in neergaande lijn die te hunnen laste zijn, in plaats van 
bloedverwanten in neergaande lijn onder de 21 of die te hunnen laste zijn. 
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24.2.4.1 Personen in Richtlijn 90/364 

Deze richtlijn wordt wel de renteniersrichtlijn genoemd. Renteniers kunnen er zeker onder 
vallen, mits het inkomen hoog genoeg is. Maar nu filet aangegeven is, uit welke bron de 
inkomsten aflcomstig moeten zijn en er ook verder geen beperkingen zijn, kan het gaan om 
allerlei categorieen mensen. Een belangrijke groep is bijvoorbeeld de mensen die werken - 
at dan niet in loondienst - en dus inlcomen hebben in een (EG of ander) land en wonen in 
een Lid-Staat. Een wider voorbeeld zijn EG-onderdanen die onderhouden worden door 
gezinsleden die geen EG-onderdanen zijn." 6" 
24.2.4.2 Werknemers en zelfstandigen die hun beroepswerkzaamheid hebben beeindigd 

Richtlijn 90/365 wordt wel de gepensioneerdenrichtlijn genoemd, maar is ook van 
toepassing op blijvend arbeidsongeschikten (artikel 1). Het verschil met Verordening 
1251/70 en Richtlijn 75/34 is, dat het hier gaat om mensen die zich niet tijdens hun 
arbeidsleven at naar een andere Lid-Staat begeven hoeven te hebben (voor een bepaalde 
terrnijn). 

24.2.4.3 Studenten 

Richtlijn 93/96 gaat over het verblijfsrecht voor studenten. Deze Richtlijn is vergelijkbaar 
met 90/365 en 90/364 en was oorspronkelijk ook tezamen met hen uitgebracht." 8  Student in 
de zin van de Richtlijn is iemand die "bij een erkende instelling is ingeschreven teneinde als 
hoofdbezigheid aldaar een beroepsopleiding te volgenms. Een student is dus niet alleen 
iemand die aan een universiteit studeert; ook andere opleidingen kwalificeren. Om een 
beroepsopleiding te zijn, moet een opleiding voorbereiden op een beroep. Uit de 
jurisprudentie over het begrip teroepsopleiding' blijkt echter weer dat dit begrip alle 
middelbare en hogere opleidingen dekt met uitzondering van het algemeen vormend 
onderwijs en een studie die dusdanig bijzonder is dat die niet tot een beroep kan leiden. 
Deze richtlijn geeft verblijfsrecht aan studenten. Het Hof van Justitie heeft echter 
uitgemaakt, dat het toenmalige artikel 7 EEG (nu artikel 6 EG) een verblijfsrecht voor 
studenten impliceert om het recht op gelijke toegang tot beroepsopleidingen in de Lid-Staten 
niet illusoir te maken.' Wat de Richtlijn daaraan toevoegt, zijn vooral de voorwaarden 

767  flit km de situatie opleveren, dat een EG-onderdaan en een niet EG-onderdaan elkaar over en weer 
verblijfsrecht geven. Daarvoor is het niet nodig dat het om gezinsleden gaat. De EG-onderdaan ontleent rechten aan 
Richtlijn 90/364/EEG als zijn gezinsl id werkt en de niet EG-onderdaan ontleent verblijfsrecht en recht om te 
werken aan de status van gezinslid van degene die rechten aan die richtlijn ontleent. flit zou in praktijk op kip-en-ei 
problemen kunnen stuiten, ware niet dat het EG-recht niet beperkend uitgelegd mag worden. In de zaak Levin geeft 
het Hof aan, dal -wanneer het gaat om reele en daadwerkelijke arbeid - het niet uitmaakt of het inkomen eventueel 
aangevuld wordt uit arbeid van een vergezellend gezinslid (r.o. 16). Deze zelfde situatie kan overigens bestaan 
onder Richtlijn 93/96/EEG. 
768  A1s Richtlijn 90/366/EEG. 
7"  Art. 1 Richtlijn 93/96/EEG. 
7-7°  Hvi EG 26 februari 1992, zaak C-357/89 (Raulin) ; dat verblijfsrecht is niet afhankelijk van een 
verbliJfsvergunning. Deze zaak is gewezen voor de uiterste datum waarvoor de Lid-Staten de studentenrichtlijn 
gefinplementeerd moesten hebben en voor de uitspraak van het Hof over de verdragsbasis van de studentenrichtlijn 
(HO EG 7 juli 1992, zaak C-295/90). Zie voor een overzicht van de `toegang tot studie jurisprudentie' de noot bij 
RV 1988, 90. 
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waaronder (inschrijving bij erkende instelling voor beroepsopleiding als hoofdbezigheid; 
ziektekostenverzekering, aannemelijk zijn van bestaansmiddelen om niet ten taste van de 
bijstandsregeling te komen), de administratieve verwerking en het recht op meenemen van 
echtgenoot en ten laste komende kinderen. 
Mensen die een studie of scholing volgen, kunnen echter ook hun verblijfsrecht ontlenen 
aan ander EG-recht dan deze Richtlijn. Blijkens de jurisprudentie van het Hof blijft de 
hoedanigheid van 'werluiemer' bestaan: 
- 	als er sprake is van onvrijwillige werkloosheid"' 
- de arbeidsmarktsituatie dwingt tot omscholing tot een andere beroepssector, of 
- als er verband is tussen de gevolgde studie en de voordien uitgeoefende 

beroepswerkzaamheden. 772  

24.2.5 Gezinsleden 

Iemand die verblijfsrecht heeft op grond van het EG-verdrag, kan zich laten vergezellen van 
familieleden, die ook verblijfsrecht lcrijgen. De enige uitzondering lijkt de werkzoekers te 
gelden: het Hof heeft in de zaak Lebon aangegeven, dat werkzoekers de rechten genieten 
van de bepalingen 2 en 5 van Verordening 1612/68, en niet dat van artikel 7 lid 2. Daaruit 
kan afgeleid worden, dat ook de bepalingen 10-12 van die verordening betreffende 
gezinsleden niet van toepassing zijn en de werkzoekende zijn gezinsleden niet kan 
meenemen op deze basis."' 
Deze familieleden die een afgeleid verblijfsrecht hebben zijn de echtgenoot, ten laste 
komende familieleden in opgaande lijn van de hoofdpersoon en van diens echtgenoot, en 
hun bloedverwanten in neergaande lijn. Dat wordt hieronder uitgewerkt. Ten aanzien van 
overige familieleden van economisch actieven, die te hunne laste komen of in het land van 
herkomst onder hun dak leven moet de toelating begunstigd worden. 
Echtgenoot is degene met wie er nog een geldig huwelijk bestaat, ongeacht de vraag of 
betroldcenen niet meer samenwonen, van tafel en bed gescheiden zijn of een 
scheidingsprocedure begonnen zijn (Diatta, Singh). 
Een ongehuwde partner valt niet onder de regels voor gezinsleden. Een ongehuwde partner 
van een werluiemer kan aan het EG-recht verblijf ontlenen, warmer de Lid-Staat van 
ontvangst niet huwelijkse partners van zijn eigen onderdanen toelaat." 4  De voorwaarden 
waaronder dat gebeurt gelden voor EG-onderdanen net als voor eigen onderdanen. Ten 
aanzien van zelfstandigen en dientverrichters/ontvangers heeft het Hof nog geen 
vergelijkbare uitspraak gedaan. Nu ook ten aanzien van deze groepen discriminatie naar 
nationaliteit en indirecte belemmeringen ten aanzien van het vrij verkeer verboden zijn, kan 

771  HvJ 26 februari 1992, zaak C-357/89 (Raulin). 
772  HvJ EG 21 juni 1988, zaak C-39/86 (Lair). 
773  Voor zover de gezinsleden EG-onderdaan zijn, kunnen ze wel als dienstenontvanger komen — mits ze diensten 
ontvangen. Ook de werlczoekende kan dienstenontvanger zijn en op die basis gezinsleden meenemen. 
774  Reed. Voor de vraag of artikel (toen) 7 (discriminatieverbod) van toepassing is, moet gekeken worden, of het 
onderwerp 'partner meebrengen' ratione materiae onder het EG-recht valt. Dat is zo; het is een sociaal voordeel in 
de zin van artikel 7 lid 2 Verordening (EEG) nr. 1612/68. Een sociaal voordeel is elk voordeel dat eigen 
onderdanen wordt toegekend en waarvan de uitbreiding tot werknemers-onderdanen van andere Lid-Staten geschikt 
lijkt om hun mobiliteit binnen de Gemeenschap te vergemaldcelijken, Reed r.o. 26. 
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aangenomen worden dat ook zij in aanmerking komen voor toelating van hun partner in de 
Lid-Staat die dat ook aan eigen onderdanen toestaat. Of het discriminatieverbod van artikel 
12 (ex artikel 6 voorheen 7) EG in combinatie met de niet actievenrichtlijnen tot een zelfde 
conclusie leidt is (nog) niet uit de jurisprudentie af te leiden. 
Van alle personen die rechten ontlenen aan het EG-verdrag, met uitzondering van de 
werkzoekers en de studenten op wie Richtlijn 93/96 van toepassing is, hebben de 
bloedverwanten in opgaande lijn en die van zijn echtgenoot aanspraak op verblijf, mits ze te 
hunnen taste komen. Dat ten taste komen, hoeft niet al te hebben geduurd, voor deze 
personen in de Lid-Staat van ontvangst komen wonen. Het ten taste komen hoeft niet 
financieel van aard te zijn," maar kan ook moreel zijn. Er is geen verplichting tot 
samenwonen met de ten taste komende personen;"" zij kunnen dus ook in een bejaardenhuis 
of vergelijkbare inrichting verblijven. 
Ten aanzien van de bloedverwanten in neergaande lijn zijn er nuances ten aanzien van de 
(klein)kinderen ander de 21. Van de werlcnemer, de ex-werknemer in de zin van 
Verordening 1251/70, de vestigers, dienstenverrichters/ontvangers en hun echtgenoten 
mogen meekomen en verblijven: bloedverwanten in neergaande lijn (kinderen en 
kleinkinderen) onder de 21 of die te hunnen laste zijn. Van de niet actieven, zijn dat de 
bloedverwanten in neergaande lijn die te hunnen taste zijn — bij de studenten alleen de 
kinderen die ten taste zijn. Dat betekent, dat in deze laatste gevallen (klein)kinderen onder 
de 21, die niet meer te hunnen taste komen, geen afgeleid verblijfsrecht meer hebben. Ook 
hier geldt, dat een het ten taste zijn het hebben van een uitkering of werk niet afdoet 
(Lebon). Wanneer een kind in een ander land gaat studeren, daaronder begrepen het land 
van herkomst, vervallen de rechten in de Lid-Staat van ontvangst 	Wanneer de ouders 
niet meer in de Lid-Staat van ontvangst wonen, blijven er toch rechten op verblijf voor hun 
kinderen, ook als ook buiten de Lid-Staat van ontvangst gewoond hebben." 9  Dat is niet meer 
zo, wanneer het kind geboren is, nadat de ouders weer terug zijn gegaan naar de Lid-Staat 
van herkomst. 779  
Alle bepalingen over het verblijfsrecht van gezinsleden geven aan, dat het daar niet voor 
uitinaakt, of de gezinsleden de nationaliteit hebben van een Lid-Staat of niet. Bij toegang en 
verblijfstitels gelden aangepaste regels ingeval gezinsleden geen EG-onderdaan zijn. 
Voorwaarden voor het verblijfsrecht van gezinsleden is het beschikbaar zijn van passende 
woonruimte. Die voorwaarde geldt alleen bij eerste verblijfsaanvaarding."° 
Het EG-recht geeft geen regeling van de positie van gezinsleden, warmeer de relatie met de 
hoofdpersoon beeindigd is, of iemand niet meer ten laste komt. Voor het geval van 
overlijden van een hoofdpersoon, die economisch actief is geweest in de Lid-Staat van 
ontvangst geeft Verordening 1251/70 en Richtlijn 75/34 een regeling voor gezinsleden. Het 

775  UM EG'12 juli 1984,261/83 (Caste!!'), Hv.1 EG 9 juli 1987, 256/86, RV 1987,83 (Froscogna); een 
bloedvenvant in opgaande lijn ten laste van een werlmemer heeft onder artikel 7 lid 2 Verordening (EEG) nr. 
1612/68 een zelfstandig recht op een zelfde ouderdomsuitkering als eigen onderdanen. 
776  Lebon. Deze zaak betreft een zelfstandig werkend en woneml kind, maar gnat over ten laste zijn. 
777  Hy] EG 13 november 1990, zaak C-308/89, RV 1991,81 (Di Leo). Het gnat daar om de aanspraak om 
studiefinanciering, maar van belting is dat het Hof ervan uitgaat, dat aan het woonplaatsvereiste voldaan blijft 
worden, wanneer het kind van een werknemer in een andere slant ondenvijs volgt (r.o. 12 en 16). 

Hvl EG 15 maart 1989, 389 en 390/87, RV 1989,86 (Echternach en Moritz). 
"9  Hv.1 EG 21 juni 1988. MR 1988,70 (Brown). 
ISO HvJEG 18 mei 1989, 249/86, RV 1989, 88 (Commissie/Duitsland). 

268 



24.2.6 Overige EG-onderdanen 

24.2.6.1 Onderdanen van de Lid-Staat van ontvangst 
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moet dan gaan om gezinsleden van iemand die zelf at rechten aan die instrumenten 
ontleende. 
De echtgenoot, kinderen onder de 21 en ten taste komende kinderen boven de 21van een 
EG-onderdaan die at dan niet in loondienst arbeid verricht of niet economisch actieven, 
hebben ongeacht hun nationaliteit het recht op het hele grondgebied te wonen en te 
werken."' Kinderen hebben in de Lid-Staat waar hun ouder werkt of gewerkt heeft, recht op 
toegang tot het onderwijs. Daarbij maakt leeftijd of het ten laste zijn niet WO' 
Op de gezinsleden, of de EG-onderdaan zijn of niet, is Richtlijn 64/221 van toepassing. 

In de zaalc Raulin, heeft het Hof aangegeven, dat er geen gelijke toelating tot de studie is, 
wanneer die toelating niet een recht op verblijf impliceerde."'Artikel 12 (ex 6 daarvoor 7) 
vormt dan de verdragsbasis voor het verblijfsrecht. 
In de zaak van het Europees Parlement tegen de Raad, HvJ EG 7 juli 1992, C-295/90, 
Studentenrichtlijn, heeft het Hof ook aangegeven, dat het op grond van artikel 7 EEG 
(huidig artikel 12 ex 6 EG) ook mogelijk is elementen van verblijfsrecht te regelen, die niet 
uit de eerste alinea van het artikel voortvloeien maar aspecten betreffen waarvan de regeling 
noodzakelijk lijkt voor de effectieve uitoefening van de uit de eerste alinea voortvloeiende 
rechten.74  Het is dus mogelijk, dat het huidig artikel 12 (ex 6) in combinatie met een andere 
bepaling uit het verdrag leidt tot verblijfsaanspraken voor EG-onderdanen. 

Het verkrijgen van de nationaliteit van de Lid-Staat van verblijf kan aanspraak op 
toepassing EG-recht niet illusoir maken. 785  Wanneer iemand meer dan een nationaliteit heeft, 
is het niet aan een Lid-Staat om te bepalen welke hij 'relevant' vindt.'" 
Verdragsbepalingen zien niet op touter interne aangelegenheden van een Lid-Staat; een 
onderdaan die geen gebruik maakt van het vrij verkeer kan in zijn eigen Lid-Staat dus 
slechter af zijn, dan onderdanen van de andere Lid-Staten in zijn Lid-Staat. 787  Maar de 
bepalingen mogen niet zo worden uitgelegd, dat eigen onderdanen van een bepaalde Lid-
Staat van de toepassing van het gemeenschapsrecht wordt uitgesloten, wanneer zij zich ten 
opzichte van hun staat van herkomst in een overeenkomstige positie bevinden als alle 

781  Art. 11 Verordening (EEG) nr. 1612/68; art. 2 lid 2 Richtlijn 90/3641EEG en 365/EEG en 93/96/EEG (Diatta). 
782  Verordening (EEG) nr. 1612/68, artikel 12; HvJ EG 4 mei 1995, zaak C-7/94 (Gaal). 
783  Raulin. Zei mutatis mutandis het verblijfsrecht voor Turken dat germpliceerd wordt door het recht op arbeid. 
7"  Zie ook HvJ EG 7 juli 1992, zaak C-295/90, Studentenrichtlyn, r.o. 18; het Hof heeft hier aangegeven, dat de 
tweede alinea van dat artikel, volgens welke de Raad regelingen kan treffen met het oog op het verbod van 
opheffing van discriminatie naar nationaliteit, de rechtsbasis is voor de regeling van het verblijfsrecht voor 
studenten. 
785  HvJ EG 23- februari 1994, zaak C-419/92 (Scholtz/Opera Universitaria). 
"6  HvJ EG 7 juli 1992, zaak C-269/90, RV 1992, 93 (Micheletti). 
787  HvJ EG 24 olctober 1982, 35 en 36/82, RV 1982, 113 (Morson en Jhanjan), waar een Nederlander in Nederland, 
die geen gebruik gemaalct had van het vrij verkeer een beroep deed op het EG-recht om gezinsleden over te laten 
komen. 
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andere personen die de door het Verdrag gewaarborgde rechten genieten." Het in artikel 39 
ex 48 en 41 ex 52 gewaarborgde vrije verkeer van personen en recht op vestiging vormen 
fimdamentele vrijheden in het stelsel van de Gemeenschap, die niet volledig zouden worden 
verwezenlijkt, indien de Lid-Staat de toepassing van het gemeenschapsrecht zouden 
ontzeggen aan diegenen van hun onderdanen die, gebruikmakend van de in het 
gemeenschapsrecht geboden faciliteiten, beroepskwalificaties/valckennis hebben verworven 
in een andere staat dan die waarvan ze de nationaliteit bezitten n' of zich in een andere Lid-
Staat met hun gezinsleden gevestigd hebben."' Hoewel misbruik tegengegaan mag worden, 
kan dus niet snel aangenomen worden dat er sprake van misbruik is."' Doe persoonlijke 
doelstelling waarmee iemand gebruik maalct van het EG-recht, maalct dat gebruik in elk 
geval niet tot misbruik (Levin; Raulin). 
Verbliffsrechtelijk is deze positie van eigen onderdanen die gebruik gemaakt hebben van het 
vrij verkeer vooral van belang voor de positie van gezinsleden: gezinsleden die zich in een 
andere Lid-Staat bij een EG-onderdaan mochten voegen, mogen na verloop van tijd ook 
mee naar de Lid-Staat van herkomst (Singh). Er is niet precies aan te geven, hoe lang er van 
het vrij verkeer gebruik gemaakt moet zijn, om gezinsleden mee terug te kunnen nemen. 

24.2.6.2 EG-burgers 

Artikel 17 (ex 8) EG stelt, dat onderdanen van de Lid-Staten burger van de Unie is. De 
rechten die in ieder geval bij het burgerschap horen, zijn opgenomen in de bepalingen 18 (ex 
8a) -22 (ex 8e) EG. Artikelen 18 geeft de burger van de Unie het recht vrij op het 
grondgebied van de Lid-Staten te reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de 
beperkingen en voorwaarden die bij het Verdrag en de bepalingen ter uitvoering daarvan 
zijn vastgesteld. In recente jurisprudentie betrekt het Hof van Justitie het burgerschap in 
zaken waarin aan onderdanen andere rechten dan het recht op verblijf toegekend worden." 
Die ontwiklceling zou ertoe kunnen leiden, dat - in combinatie met artikel 12 (ex 6) EG, ook 
EG-onderdanen die geen gebruik maken van het vrij verkeer de rechten volgend uit het 
verdrag zouden kunnen inroepen. 

24.2.7 Derdelanders 

Behalve dat het bij gezinsleden van EG-onderdanen niet uitmaakt of ze derdelander zijn of 
niet, kunnen derdelanders ook in de volgende situaties rechten ontlenen aan het EG-recht. 
Een derdelander die zich naar nationaal recht van een Lid-Staat in die Lid-Staat als 
rechtspersoon gevestigd heeft, kan die rechtspersoon vervolgens in een andere Lid-Staat 
vestigen (helemaal, agentschap, filiaal etc.) of er diensten verrichten of ontvangen. En een 
EG-rechtspersoon, die met zijn werlcnemers diensten gaat uitoefenen in een andere Lid-
Staat, mag daarbij zijn personeel meenemen voor de duur van de werkzaamheden, ongeacht 

788  Kraus, r.o. 15. Knoors, HvJ EG 3-10-1990, zaak C-6I/89 (Bouchoucha). 
789  Knoors: r.o. 20. 
"° Singh r.o.21. 

Knoors r.o. 25; Kraus, r.o. 34; Singh; FM EG 3 oktober 1990, zaak C-61/89 (Bouchoucha); Singh r.o. 24. 
792  Sala; 	EG 24-11-1998, zaak C-274/96 (Bickel en Franz). 
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de nationaliteit van de werknemers. Daarbij mag geen tewerkstellingsvergunning voor de 
werknemers geeist worden. 793  Wel mag de Lid-Staat, waar de dienst wordt uitgeoefend, zijn 
wetgeving inzake collectieve arbeidsovereenkomsten handhaven. 794  Aangenomen moet 
worden, dat de werknemers aan voorschriften betreffende het verblijf moeten voldoen, dus 
een visum (werlcnemers uit VK en Ierland) of verblijfsvergunning aanvragen. 795  
De Europese Commissie heeft recentelijk twee voorstelen voor Richtlijnen geformuleerd 
over dienstenverrichting en derdelanders.' Het een gaat over de positie van derdelanders 
die werken bij een bedrijf dat diensten gaat verrichten in een andere Lid-Staat. 797  Het andere 
gaat over derdelanders die zelfstandig in een Lid-Staat gevestigd zijn/diensten verrichten en 
in een andere Lid-Staat diensten gaan verrichten. De voorstellen betreffen niet het 
ontvangen van diensten. Toch kan ook ontvangen van diensten tot gevolgen voor 
derdelanders kan leiden, bijvoorbeeld in geval van een bedrijfsuitje, cursussenweekend etc 
naar een andere Lid-Staat. 

Onderdanen van de Lid-Staten hebben op het enkele vertoon van hun geldige paspoort of 
geldige identiteitskaart zonder meer toegang tot het grondgebied van de andere Lid-Staten. 798  
Aangenomen wordt, dat dit recht niet alleen bij eerste birmenkomst geldt, maar steeds. Heeft 
iemand inmiddels een EG-verblijfskaart, clan voldoet het vertonen daarvan misschien ook 
voor de Lid-Staat van ontvangst; 799  de andere Lid-Staten zijn niet verplicht een EG-
onderdaan op vertoon van enkel een verblijfskaart van een andere Lid-Staat toegang te 
verlenen. 
Lid-Staat mogen geen andere voorwaarden aan de toegang stellen. Wanneer ze bij de 
grenscontrole meteen bitmenlands vreemdelingentoezicht uitoefenen en verblijfskaarten 

793  Rush Portuguesa; Vander Elst. In Rush Portuguesa, waar het om Portugese werknemers ging, terwijI artikel 216 
van het Toetredingsverdrag Portugal /EG vrij verkeer van werknemers opschortte, werd opgemerkt dat het recht 
niet opging voor een bedrijf dat juist de dienst verleende van het aanleveren van mensen; dan zou er wel sprake zijn 
van verkeer van werknemers. Een dergelijke overweging komt in Vander Elst, waar het gaat om derdelanders, niet 
meer voor. 
794  Rush Portuguesa r.o. 18; Vander Elst r.o. 23. In die laatste zaak werd ook nog aangenomen, dat Vander Elst de 
werknemers niet tegen slechtere arbeidsvoorwaarden zou laten werken in verband met de artikelen 40 en 41 van de 
Samenwerkingsovereenkomst EG-Marokko. 
795  Het HvJ EG spreekt zich daar niet over uit, maar noemt in Vander Elst wel het feit dat voor de werknemers een 
visum was verleend, waannee was "voldaan aan de in de Lid-Staat van ontvangst geldende regeling inzake 
immigratie en verblijf van vreemdelingen", r.o. 19. Bij de afgifte van een dergelijk document mogen 
arbeidsmarktoverwegingen geen rol spelen. 
7"  Com(1999) 3 final, 27 januari 1999. 
797  Zie voor een eerdere ontwerp-richtlijn: PbEG 1993, C 187/6-11. 
798  Art. 3 Richtlijn 68/360/EEG en Richtlijn 73/148/EEG; De artikelen 3 van Richtlijn 90/364/EEG en 365/EEG en 
2 van Richtlijn 93/96/EEG verwijzen naar artikel 3 Richtlijn 68/360/EEG. Verordening (EEG) nr. 1251/70 en 
Richtlijn 75/34/EEG kennen niet een dergelijke bepaling of verwijzing. Aangenomen moet worden, dat ook zij 
toegang hebben op vertoon van een geldig paspoort of identiteitskaart. 
799  Wanneer iemand met een geldig paspoort binnengekomen is, hoeft het paspoort niet meer geldig te zijn bij 
verlening of verlenging van de verblijfskaart. 
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willen controleren, mag dat alleen voor zover EG-onderdanen hetzelfde als eigen 
onderdanen behandeld en gecontroleerd worden, en het zich vrij bewegen niet belemmerd 
wordt. Van een belemmering is in elk geval spralce, wanneer er systematische, willekeurige 
of onnodig hinderlijke controles 
Er mag niet nagegaan worden, of degenen die zich voor toegang melden, aan het EG-recht 
verblijfsrecht ontlenen. Dat betekent, dat geen vragen gesteld mogen worden naar 
verblijfsdoel of naar financiele middelen voor de reis. Geldigheid van de reisdocumenten 

mag wel gecontroleerd worden." 1  Aangenomen moet worden, dat dat zonder nadere 

aanwijzingen niet een uitgebreide controle op de echtheid impliceert. 
Dater geen inreisvisum of vergelijkbare verplichting gevergd mag worden, betekent ook, 
dat er geen verplichting mag zijn het paspoort bij inreis te laten stempelen. Verboden is 
iedere formaliteit, waarbij toestemming wordt gegeven het grondgebied van een Lid-Staat te 
betreden en die komst naast de controle aan de grens van het paspoort of de identiteitskaart, 
ongeacht de plaats, het tijdstip waarop of de vorrn waarin die toestemming wordt gegeven 
(Pieck r.o. 10). 
Dater geen inreisvisum of vergelijkbare verplichting gevergd mag worden, betekent ook, 
dat er geen verplichting mag zijn het paspoort bij inreis te laten stempelen. Verboden is 
iedere formaliteit, waarbij toestemming wordt gegeven het grondgebied van een Lid-Staat te 
betreden en die komst naast de controle aan de grens van het paspoort of de identiteitskaart, 
ongeacht de pints, het tijdstip waarop of de vorm waarin die toestemming wordt gegeven 
(Pieck r.o. 10). 
Weigering toegang omwille van openbare orde redenen zou mogelijk zijn, wanneer iemand 
een daadwerkelijke en voldoende emstige bedreiging vormt voor de openbare orde." De 
vraag is echter, hoe dat vastgesteld kan worden, wanneer alleen naar paspoort of 
identiteitskaart gevraagd mag worden om de geldigheid daarvan vast te stellen. Dat 
impliceert immers niet het vergelijken van die gegevens met bijvoorbeeld nationale 
opsporingsregisters.'" Het raadplegen van opsporingsregisters kan ook niet door de 
openbare orde gerechtvaardigd worden, omdat het EG-recht niet voorziet in de bevoegdheid 
tot algemene preventieve maatregelen, maar alleen toestaat te reageren op een concrete 
situatie, die dan nog voldoende emstig moet zijn.' Het laat ook niet toe, dat naarmate 
iemand minder rechten heeft opgebouwd - zoals bij eerste toegang - hij meer moet dulden 
ter bescherming van de openbare orde. Het Hof heeft in de zalcen Royer (r.o. 29) en Pieck 
(r.o. 9) dan ook aangegeven, dat het openbare orde voorbehoud niet moet worden gezien als 
een voorafgaande voorwaarde voor het recht op toelating (in de zin van: toegang) en 
verblijf, maar als een mogelijkheid om in individuele gevallen de uitoefening van een 

lw°  Hyl EG 27 april 1989, 321/87 (Commissie/Be/gie). 
Hy1 EG 30 mei 1991, zaak C-68/89 (Commissie/Nederland). 
Art. 10 Richtlijn 68/360/EEG Jo Richtlijn 64/221/EEG. 

"3  EG-onderdanen mogen niet in het Schengen Informatie Systeem geregistreerd zijn. 
DE Britse regering heeft de vraag naar openbare orde controle aan de grens aan de orde gesteld in de zaak C-

68/89 (Commissie/Nederland) (HO EG 30 mei 1991), maar het Hof heeft hem niet beantwoorde. De AG vend, dat 
de grensbewakingautoriteiten vragen mogen stellen aan verdachte personen of onder omstandigheden, waarin de 
openbare veiligheid bijzonder wordt bedreigd. Voorwaarden daarbij zijn: het verzoek om nadere gegevens meet em 
redenen van openbare orde of openbare veiligheid gerechtvaardigd zijn op grond van bijzondere omstimdigheden; 
en de autoriteit die toegang weigert meet nauwkeurig aantonen, dat die maatregel gerechtvaardigd is op grond van 
het persoonlijk gedrag van betrokkene dat een genoegzaam emstige bedreiging vormt; zie de noot van CA. 
Groenendijk bij deze zaak ender RV 1991,86. 
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rechtstreeks aan het verdrag ontleend recht te beperken. "Het vormt dus geen 
rechtvaardiging voor administratieve maatregelen die in algemene zin andere formaliteiten 
aan de grens verlangen dan het eenvoudige vertoon van een geldige identiteitskaart of een 
geldig paspoort" (P ieck r.o. 9). 
Derdelanders die familielid zijn van een EG-onderdaan, zijn niet om die reden ontheven van 
een visumplicht bij grensoverschrijding, maar de Lid-Staten verlenen alle faciliteiten om die 
te verlcrijgen. 805  Dat betekent ook, dat de visaprocedures snel en zonder veel hindernissen 
zullen moeten verlopen en dat visa niet alleen in het land van herkomst van betroldcene 
aangevraagd en verkregen kunnen worden. Visa worden gratis verstrekt (artikel 7 lid 2 
Richtlijn 360/68 en 73/148). 

24.3.2 Verblijf 

24.3.2.1 Kort verblijf 

Nu het Hof heeft aangegeven, dat de raadsnotulen die EG-onderdanen een kort verblijf van 
tenminste drie maanden toekennen, geen rechtslcracht hebben, moet ervan uitgegaan 
worden, dat het EG-recht niet in kort verblijf op zich voorziet. In die zelfde raadsnotulen 
wordt het vereiste gesteld, dat er geen beroep op de openbare kas gedaan mag worden, 
tijdens dat kort verblijf. Ook dat heeft geen rechtslcracht. Hierrnee is niet gezegd, dat EG-
onderdanen die kort verblijven in een andere Lid-Staat een bepaalde aanspraak op 
uitkeringen uit de openbare kas hebben; maar mochten ze die hebben, dan is dat geen reden 
voor verblijfsbeeindiging. 
De periode van kort verblijf kan ook slecht gemeten worden, nu het niet toegestaan is 
inreisstempels te vergen. De meldingsplicht is niet in strijd met het EG-recht en bij die 
gelegenheid zou een stempel in het paspoort of registratie kunnen plaats vinden, waaruit de 
aanvang van het kort verblijf blijkt. De meldingsplicht wordt echter in de meeste Lid-Staten 
niet gehandhaafd in verband met het werk dat dat voor de overheid met zich meebrengt. 
Kort verblijf, waarin het EG-recht voorziet heeft betreklcing op: arbeid voor minder dan drie 
maanden; arbeid voor tussen de drie en 12 maanden; diensten verrichten; diensten 
ontvangen en - niet expliciet - verblijf als student of anderszins economisch niet actieve 
voor korte duur, bijvoorbeeld overwinteren. Zie voor de eventuele verblijfskaart hieronder, 
onder verblijf. 

24.3.2.2 Verblijfsrecht 

Titel III EG-verdrag 

Het zijn van werknemer, gevestigd zijn als zelfstandige of het voldoen aan de voorwaarden 
voor verblijf van economisch niet actieven, brengt van rechtswege verblijfsrecht met zich 
mee, 806  veelal voor lange duur. Het zijn van dienstenverrichter of het ontvangen van 

805  Art. 3 Richtlijn 68/360/EEG en Richtlijn 73/148/EEG; De artikelen 3 van Richtlijn 90/364/EEG en 3651EEG en 
2 van Richtlijn 93/96EEG verwijzen naar artikel 3 Richtlijn 68/360/EEG. Verordening (EEG) nr. 1251/70 en 
Richtlijn 75/34/EEG kennen niet een dergelijke bepaling of verwijzing. Aangenomen moet worden, dat ook ten 
aanzien van hun gezinsleden een zelfde regel geldt. 
8°6  Royer; Sagulo; Pieck en vele andere zaken. 
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diensten, brengt verblijfsrecht mee voor korte duur. Dit alles betekent, dat men het 
verblijfsrecht heeft, op het moment dat men past in een van de genoemde categorietn. Een 
verblijfskaart is daar niet voor nodig. Het niet meer voldoen aan de bij de categorie 
behorende voorwaarden doet niet altijd het verblijfsrecht vervallen. Zoals hierboven al 
aangegeven, heeft bijvoorbeeld de onvrijwillig werkloos geworden werlcnemer nog 
(geruime tijd) de rechten van de werknemer en kan eenieder die ophoudt te passen binnen 
een categorie een periode als werkzoekende verblijven. 
Het EG-verblijfsrecht vervalt wel bij niet onvrijwillige werkloosheid voor werknemers en 
misschien bij elke werkloosheid van mensen die werkzaarnheden anders dan in loondienst 
verrichten. Ter vaststelling daarvan kan de verblijfskaart ingetroldcen worden. In de meeste 
andere gevallen, eindigt het verblijfsrecht als de verblijfskaart eindigt of na een beperlcte 
verlenging van de verblijfskaart. 
Onderbreking van het verblijf van minder dan 6 maanden of voor militaire dienst wordt niet 
tegengeworpen en telt mee als verblijf voor het doel waarvoor men verblijfsrecht heeft. 
Langere afwezigheid doet het verblijfsrecht van vervallen en is reden voor intreklcing van de 
verblijfskaart. 
Aangenomen wordt, dat zolang de verblijfskaart filet ingetroldcen is, men nog rechtmatig in 
de Lid-Staat verblijft; ontleent men het verblijfsrecht niet meer aan het EG-recht, dan zijn de 
intreklcingsgronden voor de verblijfskaart die van het nationale recht en is bijvoorbeeld 
Richtlijn 641221 niet van toepassing. 
Het is niet uitgesloten (met uitzondering van de niet actieven richtlijnen) dat men op meer 
gronden tegelijk rechten aan het EG-recht ontleent.' 
Hier volgt een overzicht van de duur van het verblijfsrecht en van de eventuele 
verblijfskaart. 
- werkzoekers: 3 of 6 maanden, tenzij daarna nog serieus naar werk gezocht wordt en een 

reele kans op het vinden daarvan bestaat 
- werknemers:' 

- bij arbeid voor minder clan due maanden: verblijfsrecht drie maanden; geen 
verblijfsvergunning" (68/360) 

- 	bij seizoensarbeid: verblijfsrecht voor de duur ervan; geen verblijfsvergunnine °  
(68/360) 

mr?  Het meest voor de hand liggend voorbeeld is gezinslid van een werknemer of zelfstandig gevestigde zijn en zelf 
ook werken. De niet actieven-richtlijnen geven aan, dat ze niet van toepassing zijn op mensen die anderszins 
rechten aan het EG-recht ontlenen. Dat is vooral cm te voorkomen dat de beperkingen van die richtlijnen toegepast 
worden op iemand die aan het overige EG-recht ruimere rechten ontleent. lernand die zich als zeIfstandige 
gevestigd heeft en woont in een Lid-Staat van ontvangst, kan zijn bedrijf naar ten derde Lid-Staat verplaatsen en 
dan in de Lid-Staat van ontvangst blijven wonen en onder Richtlijn 90/364 EEG vallen. 
SOS Ten aanzien van werknemers zegt artikel 4 Richtlijn 360/68/EEG slechts dat zij en hun gezinsleden 
verblijfsrecht hebben. Bij de ter vaststelling daarvan af te geven verblijfskaartenNergunningen wordt genuanceerd 
naar duur (art. 6-8). 
'° 	mag ook geen ander document vereist zijn dan het reisdocument en een verklaring van de werkgever. 
Betaling voor een dergelijk ander document mag ook niet gevraagd worden, HvJ EG 20 februari 1997, zaak C-
344/95 (Commissie/Belgie). 
sm  Er mag ook geen ander document vereist zijn dan het reisdocument en ten verklaring van de werkgever. 
Betaling voor een dergelijk ander document mag oak niet gevraagd worden, Hvl EG 20 febmari 1997, zaak C-
344/95 (Commissiernelgie). 
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- bij arbeid voor meer dan drie maar minder clan twaalf maanden: verblijfsvergunning 
voor de duur van de arbeid (68/360) (muv bepaalde seizoensarbeid) 
- bij arbeid voor een dienstverrichter: verblijfsvergunning voor de duur van de arbeid 
(68/360) 
- bij arbeid voor een jaar of meer: verblijfskaart voor 5 jaar, verlenging zonder meer 
(68/360) 
- grensarbeider: speciale kaart voor 5 jaar (68/360) 
zelfstandigen: 8 " pernianent verblijfsrecht; verblijfskaart voor 5 jaar, automatisch 
verlengd (73/148) 
werklozen: 
- na arbeid in loondienst 
onvrijwillig werkloos: voor de rest van de duur van de verblijfskaart plus 1 jaar 
(68/360) 
niet onvrijwillig werkloos: kaart kan worden ingetroldcen (68/360) 
- na arbeid als zelfstandige: niet geregeld 
- na diensten: niet geregeld 
dienstverrichter: verblijf voor de duur van de werkzaamheden, 
- verblijfsvergunning voor die duur als de werkzaamheden langer dan drie maanden 
duren 
- als de werkzaamheden korter dan drie maanden duren, geldt het paspoort of de 
identiteitskaart als verblijfsvergunning; kennisgeving van verblijf mag vereist worden 
(R1 73/148) 
Dienstontvanger: als dienstverrichter (R1 73/148) 
Student 
- en werlcnemer of zelfstandige: zie hierboven 
- alleen student: verblijfsrecht voor de duur van de opleiding; verblijfskaart voor de 
duur van de opleiding, of (kan-bepaling) 1 jaar, verlengbaar. 
gepensioneerde 
- werknemer en zelfstandige: 3 jaar wonen en laatste jaar werken: 5 jaar, verlenging 
zonder meer (1251/70; 75/34) 
- werknemer: in verleden lange tijd gewoond en gewerkt: wedertoelating begunstigen 
(1251/70) 
- echtgenoot (ex) onderdaan Lid-Staat van ontvangst: 5 jaar, verlenging zonder meer 
(1251/70; RI 75/34) 
- grensarbeider (onder voorwaarden): 5 jaar, verlenging zonder meer (1251/70; 75/34) 
- alleen R190/365: verblijfsrecht en verblijfskaart voor minimaal 5 jaar, verlengbaar en 
die eventueel na twee jaar bekrachtigd wordt 
arbeidsongeschikte 
- werknemer, tijdelijk arbeidsongeschikt: duur van de verblijfskaart plus 1 jaarm 
- werknemer: 2 jaar wonen en daar arbeidsongeschikt worden: 5 jaar, verlenging zonder 
meer (1251/70) 

" I  Bij werlczaamheden waarvoor beperkingen niet zijn opgeheven: voor de duur van de werkzaamheden of tot het 
einde van de verblijfskaart als zelfstandige, art. 4 lid 1, laatste alineas Richtlijn 73/148/EEG. 
812  Artikel 7 Richtlijn 68/360/EEG. Gedoeld wordt in lid 1 op een werknemer die niet meer tewerkgesteld is 
wegens arbeidsongeschiktheid. Dan is hij ook onvrijwillig werkloos in de zin van lid 2. 
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- werknemer: daar arbeidsongeval of beroepsziekte: 5 jaar, verlenging zonder meer 
(1251/701) 
- echtgenoot (ex) onderdaan Lid-Staat van ontvangst: 5 jaar, verlenging zonder meer 
(1251/70; 75/34) 
- zelfstandige: tijdelijke arbeidsongeschiktheid doet aan verblijfsrecht niet af 
- zelfstandige: 2 jaar wonen en daar arbeidsongeschikt worden: 5 jaar, verlenging 
zonder meer (75/34) 
- zelfstandige: daar arbeidsongeval of beroepsziekte: 5 jaar, verlenging zonder meer 
(75/34) 
- RI 90/365: verblijfsrecht en verblijfskaart voor minimaaI 5 jaar, verlengbaar en die 
eventuee1 na twee jaar beIcrachtigd wordt 

- 	economisch niet actieve: verblijfsrecht en verblijfskaart voor 5 jaar,`" verlengbaar en 
die eventueel na twee jaar belcrachtigd wordt (90/364; 90/365) 

- 	gezinslid 
- verblijfsrecht zolang als de hoofdpersoon; als EG-onderdaan: verblijfskaart of 
verblijfsvergunning voor die duur; als derdelander: verblijfsvergunning voor die duur. 
- van overleden ex-werknemer in de zin van Vo 1251/70 of ex-gevestigde in de zin van 
RI 75/34: 5 jaar, verlening zonder meer (1251/70). 

24.3.2.3 Verblijfsdocument 

Het verblijfsrecht wordt verlcregen door aan de voorwaarden van een van de verschillende 
categorieen te voldoen. De afgifte van een verblijfsdocument gebeurt slechts ter vaststelling 
daarvan. Het document heeft enerzijds een bewijsfunctie. Anderzijds mogen Lid-Staten het 
vragen, 'ter nauwgezette vergewissing van bevolkingsbewegingen op het nationale 
grondgebied.' 84  Het niet beschilcken over een dergelijk document mag tot een proportionele 
sanctie leiden, vergelijkbaar met die voor eigen onderdanen in een vergelijkbare situatie; de 
sanctie mag geen verblijfsrechtelijke gevolgen hebben. 815  
Mensen die lang gaan verblijven Icrijgen een verbliffskaart. Dienstenverrichters en — 
ontvangers en mensen die voor minder dan een jaar uitzicht op werk hebben Icrijgen een 
verblijfsvergunning. Daaruit kan afgeleid worden, dat het woord verblijfskaart gebruikt 
wordt voor langer verblijvenden en verblijfsvergunning voor kort verblijvenden. Het moet 
echter in beide gevallen om EG-verblijfsdocumenten gaan. 
Ten behoeve van de afgifle van een verblijfsdocument moet een identiteitskaart of paspoort 
overlegd worden, dat geldig was op het moment van grensoverschrijding. Verder moeten 
werknemers een werknemersverklaring overleggen, familieleden een document waaruit de 
familiebetrekking blijkt, en eventueel een over het ten laste komen of inwonend zijn. Deze 
documenten kunnen afgegeven zijn in de (Lid-) staat van herkomst of van oorsprong.'" 

Voor de economisch niet actieven, wordt niet voorzien in een verblijfskaart voor korter dan een jaar. Wet worth 
verwezen naar artikel 6 lid 2 Richtlijn 68/360/EEG, waarin staat, dat aftvezigheid van minder dan 6 maanden geen 
invloed heeft op de geldigheid van de verblijfskaart. Mensen kunnen dus delen van het jaar buiten de Lid-Staat van 
ontvangst verblijven, mits dat maar niet 6 maanden duurt. 
"4  Saga to. 
113 Saga to; heck. 
816  Wanneer een derdelander komt met een document opgemaakt in een andere Lid-Staat, moet het micend worden 
zoals ook de documenten ten aanzien van de onderdanen van die Lid-Staat erkend worden. Cast het om een 
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Op de verblijfskaart moet een voorgeschreven tekst afgedrukt worden. 817  
De kosten voor het verblijfsdocument moeten nihil zijn, of niet meer dan eigen onderdanen 
betalen voor een identiteitskaart. Door afgeven van verschillende opeenvolgende 
verblijfsdocumenten mogen de kosten niet verhoogd worden.' De procedure voor afgifte 
van de verblijfskaart mag niet zwaar zijn en in elk geval niet een opbouw van verschillende 
administratieve stadia behelzen. 819  
Hoewel de verblijfskaart voor wat betreft de verkrijging van het verblijfsrecht declaratoire 
werking heeft, lijkt de situatie bij verblijfsbeeindiging anders te liggen. Het verblijfsrecht op 
basis van het EG-recht vervalt, wanneer men niet meer aan de voorwaarden voldoet. Het 
EG-verblijfsdocument verliest daannee niet van rechtswege zijn geldigheid, maar kan - 
volgens het nationale recht - wel ingetrokken worden. 8" Afwezigheid voor niet meer dan 6 
maanden van het grondgebied van de Lid-Staat van ontvangst - anders dan voor militaire 
dienst - heeft geen gevolgen voor de geldigheid van het verblijfsdocument."' Betekent dat, 
dat het document bij langere afwezigheid het document (van rechtswege) zijn geldigheid 
verliest en kan worden ingenomen? Of moet het ingetrokken worden? 
Een familielid, dat niet de nationaliteit heeft van een Lid-Staat, lcrijgt een verblijfsdocument 
met dezelfde duur als de EG-verblijfskaart van degene bij wie hij verblijf lcrijgt. Ook hier 
gaat het om een EG-document, dat declaratoire waarde heeft. En ook de familieleden, die 
derdelander zijn, krijgen hun verblijfsdocument op vertoon van het document op vertoon 
waarvan zij het grondgebied hebben betreden en een document waaruit de familiebetreklcing 
en eventueel het ten laste komen blijkt. Ook hier geldt, dat het paspoort niet meer geldig 
hoeft te zijn. Wanneer het om visumplichtige vreemdelingen gaat, moet er in dat document 
ook een visum staan. Een inreisvisum of vergelijkbare verplichting kan worden opgelegd. 
De vraag is, of hieronder ook een visum voor lang verblijf valt, nu bij een visum voor lang 
verblijf niet alleen nagegaan wordt, of toegang tot het grondgebeid verlcregen kan worden, 
maar ook of betrokkene in aanmerking komt voor lang verblijf. 
Het document waaruit de familiebetrekking blijkt, kan afkomstig zijn uit de staat van 
oorsprong of de staat van herkomst; dat wil veelal zeggen: de staat van nationaliteit van 
betrokkene of de Lid-Staat waaruit hij nu komt. Er zijn geen verdere vereisten. Dat betekent, 
dat het vereiste van legalisatie en verificatie niet gesteld kan worden. Zou het wel gesteld 
kunnen worden, dan zou de legalisatie en verificatie gefaciliteerd moeten worden, net als bij 
visa, om geen belemmeringen voor het verblijfsrecht van de hoofdpersoon op te werpen. Er 
wordt ook niet een specifiek document, zoals geboorte- of huwelijksakte gevraagd. Een 
uittreksel uit een bevolkingsregister (van de staat van oorsprong of de Lid-Staat van 
herkomst) ten aanzien van een gezin kan voldoen. Dat zelfde geldt voor het inwonend zijn. 

document van een derde land van oorsprong, dan zal de vraag gesteld moeten worden of een eventueel vereiste van 
legalisatie niet een belemmering opwerpt in het personenverkeer; analoog aan de situatie in geval van een 
visumvereiste, zullen de Lid-Staten alle faciliteiten moeten verlenen om overlegging van het document mogelijk te 
maken. 
817  Zie de bijlage bij Richtlijn 68/360/EEG voor werknemers en hun gezinsleden. 
818  HvJ EG 20 februari 1997, zaak C-344/95 (Commissie/Belgie). 
818  HvJ EG 20 februari 1997, zaak C-344/95, (Commissie/Belgie). 
820 Vgl. Art. 7 lid 1 Richtlijn 68/360/EEG: de nog geldige verblijfskaart kan niet worden ingetrokken..... Dat 
betekent dat in andere gevallen, de geldige verblijfskaart wel kan worden ingetroklcen. Eventueel zou het (ook) 
kunnen betekenen, dat de niet meer geldige verblijfskaart kan worden ingetrokken. 
821  Art. 6 lid 2 Richtlijn 68/360/EEG, waameer verwezen wordt door o.a. de niet actieven richtlijnen, en artikel 4 lid 
1 Richtlijn 73/148/EEG. 
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24.3.3 Richtlijn 64/221 

24.3.3.1 Openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid 

Een verbod voor een EG-onderdaan (nog langer) op het grondgebied van een Lid-Staat te 
verblijven, is zonder meer een belemmering voor het vrij personenverkeer. Het is toegestaan 
een EG-onderdaan de maatregel van uitzetting op te leggen, die niet aan eigen onderdanen 
opgelegd kan worden, wanneer de openbare orde dat vergt. De verdragsbepalingen en 
uitvoeringsinstrumenten inzake het vrij verkeer maken allemaal het voorbehoud van de 
openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid." 2  Het geldt dus de economisch 
actieven, de economisch niet actieven en hun gezinsleden; iedereen die onder de bepalingen 
van de artikelen (ex 48) tot en met (ex 66) valt."' Nu uit artikel 48 ook het recht om werk te 
zoeken volgt, moet aangenomen worden, dat het ook op werkzoekenden van toepassing is. 
Het voorbehoud is uitgewerkt in Richtlijn 64/221. 
Ten aanzien van de volksgezondheid is een lijst ziekten in de Bijlage van die Richtlijn 
opgenomen, op grond waarvan het ontstaan van verblijfsrecht beperlct kan worden. 1Crijgt 
iemand zo'n ziekte als hij al verblijfsrecht heeft, dan mag dat daarom niet beperkt worden. 
Er is een stand still bepaling (artikel 4 lid 3) betreffende het invoeren van beperkendere 
bepalingen of handelswijzen. De lijst in de Bijlage is echter voldoende ruim geformuleerd, 
dat nieuwe ziekten er onder kunnen vallen. In pralctijk wordt er door staten weinig beroep 
gedaan op deze bepalingen. De Raad heeft een verklaring aangenomen, dat het hebben van 
aids geen belemmering zou moeten zijn voor het personenverkeer. 
Gevaar voor de openbare veiligheid moet blijken uit het persoonlijk gedrag van betroklcene; 
een enkele strafrechtelijke veroordeling is niet voldoende om dit aan te nemen. Dit criterium 
is in de jurisprudentie nauwelijks uitgewerkt.n° Aangenomen moet worden, dat de 
jurisprudentie over openbare orde mutatis mutandis van toepassing is. 
Ten aanzien van de maatregel van openbare orde geldt ook, dat deze moet blijken uit het 
persoonlijke gedrag van betrokkene en dat het bestaan van een strafrechtelijke veroordeling 
niet voldoende is om dit aan te nemen (artikel 3). In de jurisprudentie is deze bepaling zo 
uitgelegd, dat er sprake moet zijn van een daadwerkelijke en voldoende emstige bedreiging 
van fundamentele belangen van de samenleving (Bouchereau). Veroordelingen in het 
verleden mogen alleen meewegen voorzover de omstandigheden die geleid hebben tot de 
veroordeling getuigen van persoonlijk gedrag dat een actuele bedreiging van de 
requirements of public policy. Met andere woorden, er moet sprake zijn van persoonlijk 
gedrag dat een daadwerkelijke en voldoende emstige bedreiging vormt voor een van de 

'22  Art. 39 (ex 48) lid 3; art. 46 (ex 56); art. 55 (ex 66) juncto art. 46 (ex 56); art. 10 Ftichtlijn 68/360/EEG; art. 10 
Richtlijn 73/148/EEG; art. 9 Richtlijn 75/34/EEG; art. 2 lid 2 Richtlijn 90/364/EEG en 365/EEG en Richtlijn 
93/96/EEG at dan niet direct door verwijzing naar Richtlijn 64/221/EEG. In Verordening (EEG) nr. 1612/68 en 
1251/70 worth het voorbehoud niet genoemd. Richtlijn 64/22I/EEG refereert aan werknemers, maar niet aan ex 
werknemers. Aangenomen moet worden, dat het voorbehoud ook ten aanzien van ex-werknemers in de zin van 
Verordening (EEG) nr. 125 I/7o geldt, Zie Kuijer/Steenbergen 1999 p. 296. 
"I  Het Hof heeft dat recentelijk weer uitgemaalct in een zaak betreffende een toeriste die veroordeeld was voor 
drugsbezit Het Hof heeft dat recentelijk weer uitgemaakt in de zaak Cobra betreffende een toeriste die veroordeeld 
was voor drugsbezit. 
S24 Zic Rutuli; Hvl EG 17 juni 1997, zaak C-65/95 en zaak C-111/95, RV 1992,92 (Shingara en Radiom). 
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essentiele belangen van de samenleving. 825 0mdat bij toepassing van het EG openbare orde 
criterium gekeken moet worden naar de dreiging die er in de toekomst van betrokken 
uitgaat, moet de beslissing over verblijfsbeeindiging/uitzetting genomen worden, wanneer 
vertrek ook daadwerkelijk mogelijk is; betrokkene kan immers veranderen, bijvoorbeeld in 
de tijd dat hij in de gevangenis zit. 826 0ntzegging van toegang tot het grondgebied voor het 
leven aan EG-onderdanen (en degenen die afgeleide rechten hebben) is in strijd met het EG-
recht. 827  Wanneer iemand verblijf geweigerd of ontnomen is, moet er na enige tijd opnieuw 
onderzoek van zijn situatie mogelijk zijn, wanneer de EG-onderdaan van mening is dat de 
dreiging niet meer bestaat; de beslissing wordt dan genomen naar de latere 
omstandigheden. 828  
De openbare orde moet ten aanzien van EG-onderdanen niet anders worden uitgelegd dan 
ten aanzien van eigen onderdanen!'" 
Het EG-openbare orde criterium is niet gerelateerd aan opgebouwde rechten; zowel wanneer 
het gaat om eerste verblijfsaanvaarding als bij uitzetting moet die daadwerkelijke en 
genoegzaam ernstige bedreiging bestaan. Doet de bedreiging zich voor, dan bestaat de 
bevoegdheid voor de Lid-Staat van ontvangst, maar niet de verplichting het verblijfsrecht te 
beeindigen. Het verblijfsrecht eindigt dan ook niet van rechtswege. Er is ruimte om met 
opgebouwde rechten rekening te houden. 
Verblijf zonder EG-verblijfsdocument of andere overtreding van de administratieve 
voorschriften vallen niet onder de openbare orde in de zin van het EG-recht en moegen niet 
tot verblijfsbeeindiging leiden."° Sancties mogen wel gesteld worden, maar mogen niet 
onevenredig zijn aan de aard van de gepleegde overtreding."' 

De procedure is geregeld in de bepalingen 7, 8 en 9 van R164/221. Niet helemaal duidelijk 
is, of de procedures zich richten tegen alle besluiten tot (verdere) verblijfsontzegging, of 
alleen tegen die op grond van de openbare orde, openbare veiligheid en vollcsgezondheid. 
Met andere woorden: niet helemaal duidelijk is, of de vraag of iemand verblijfsrechten aan 
het Verdrag ontleent ook aan de procedure van Richtlijn 64/221 onderworpen is•"' Een 
besluit tot weigering van afgifte of van verlenging van een verblijfsvergunning (lees 

825  Rutuli, Bouchereau, Sagulo, Calfa. 
826  HvJ EG 22 mei 1980, 131/79, RV 1980, 105 (Santillo). Daar was uitzetting aanbevolen terwijI betrokkene nog in 
de gevangenis zat. In de loop van de gevangenisjaren had hij `zijn !even gebeterd'. 
827  HvJ EG 19 januari 1999, zaak C-348/96 (Calla), waar het ging om oplegging van o.a. de straf van permanente 
ontzegging van toegang wegens bezit van drugs aan een Italiaanse toeriste (59 EG). 
828  Adoui en Cornuaille, r.o. 12; HvJ EG 17 juni 1997, zaak C-65/95 en zaak C-111/95, RV 1997, 92, r.o. 39-40 
(Shingara en Radiom). 
29  HvJ EG 4 december 1974, 41/74, Van Duyn liet nog toe, dat gedragingen van EG-onderdanen verboden werden, 

die niet voor eigen onderdanen verboden waren. In Rutuli is het Hof daarop teruggekomen. Zie ook Adoui en 
Comuaille. 
830  Royer; HvJ EG 14 juli 1977, 8/77 (Sagulo). 
831  Hy] EG 14 juli 1977, 8/77 (Sagulo); HvJ EG 31 maart 1993, zaak C-19/92 (Kraus). 
832  Als hij rechten aan het verdrag ontleent, mogen die alleen beperlct worden op de genoemde gronden en zou de 
procedure van toepassing moeten zijn. Zo kan pas aan het eind van de procedure uitgemaakt worden hoe de 
procedure gevoerd had moeten worden. 
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verblijfsdocument) of het besluit tot verwijdering van het grondgebied' 33  (lees ook: 
intrekking verblijfsvergunning) wordt aan betrokicene meegedeeld (artikel 7). Betroklcene 
heeft dan een termijn om her grondgebied te verlaten (artikel 7). Hij moet beschikken over 
de mogelijkheden van beroep, die openstaan voor eigen onderdanen tegen 
bestuursrechtelijke besluiten (artikel 8)." 4  Wanneer er geen gerechtelijk beroep is, dit beroep 
alleen de wettigheid toetst of geen opschortende werking heeft, mag een besluit tot 
verblijfsbeeindiging in beginsel slechts genomen worden na een adviesprocedure voor een 
andere instantie dan die het besluit neemt; tegen een besluit tot verblijfsweigering wordt die 
procedure op verzoek van betroklcene gevolgd. 

In de zaak Mutsch is uitgemaakt, dat EG-werlcnemers dezelfde rechten ten aanzien van de 
taal hebben als eigen onderdanen. Dat geldt ook voor toeristen."' Er mag geen 
zekerheidstelling gevraagd worden van een EG-onderdaan die rechten aan het verdrag 
ontleent en wit procederen."' 

24.3.3.3 Meldingsplicht, identificatieplicht, toezicht en vrijheidsberoving 

Een meldingsplicht is niet in strijd met het EG-recht, mits de toepassing op objectieve 
elementen is gebaseerd, er een redelijke termijn is er de sanctie op niet (tijdig) melden niet 
disproportioneel is en in elk geval geen verdere verblijfsontzegging inhoudt.' 37  De 
meldingsplicht voor mensen die korter dan drie maanden werken of de seizoensarbeiders 
mag niet resulteren in een verkapte toelatingsprocedure." Ook een verplichting voor 
mensen die overnachtingen verschaffen om gegevens betreffende EG-onderdanen door te 
geven, is niet in strijd met het EG-recht, voor zover ze het vrij verkeer van personen niet 
(indirect) beperken. 
Voor wat betreft de identificatieplicht, dat wil zeggen het bij zich hebben van een 
identiteitsdocument en/of het op vordering laten zien, mogen aan EG-onderdanen dezelfde 
verplichtingen opgelegd worden als aan eigen onderdanen.'" Er mag een sanctie gesteld 
worden op het niet hebben van een verblijfsdocument, maar die moet proportioneel zijn, 
mag niet hoger zijn dan sancties voor onderdanen in dergelijke situatie en zeker niet op 
verblijfsbeeindiging neerkomen.' 1° 

833  Dit betreft ook, maar niet alleen besluiten tot intrekking van de verblijfstitel; in de zaak Antonissen zijn 
venvijzende rechter en het Hof ervan uit gegaan, dat Antonissen beroep had tegen de uitzetting. 
834  Een speciale vreemdelingen of EG-onderdanen procedure, die overeenkomt met de algemene bestuurrechtelijke 
procedure voldoet aan artikel 8, ook als voor onderdanen aan wie verblijf geweigerd wordt een uitgebreidere 
procedure bestaat: Pescastaing en Hyl EG 17 juni 1997, zaak C-65/95 en zaak C-I11/95, RV 1997,92 (Shingara 
en Radiom). 
833  Hy1 EG 24 november 1998, zaak C-274/96 (Bickel en Franz). Hier wordt het recht niet alleen aan het vrij 
verkeer ontleend, maw ook aan artikel 8a juncto artikel 6 EG. 
838  Hy1 EG 1 juli 1993, zaak C-20/92, RV 1993,92 (Hubbard). Dat is ook het geval voor aandeelhouders die zelf 
niet van het vrij verkeer gebruik gemaakt hebben: Uvi EG 2 oktober 1997, zaak C-122/97, RV 1997,9! (Saldanha). 
837  Art. 8 lid 2 Richtlijn 68/360/EEG en 4 lid 2 Richtlijn 73/148/EEG; Hy1 EG 7 juli 1976, 118/75, RV 1976, 
41 (Watson en Belmann). HY1 EG 12 december 1989, zaak C-265/88 (Messner). 
838  Hy1 EG 20 februari 1997, zaak C-344/95 (Commissie/Belgie). 
1139  Hy1 EG 27 april 1989, 321/87 (Commissie/Belgie), r.o. 12; Hyl EG 30 april 1998, zaak C-24/97, 
Commissie/Duitskind. 

Sagulo; HY1 EG 30 april 1998, C-24/97, Commissie/Duitsland. 
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24.4 Het vrij verkeer van EG-onderdanen en hun gezinsleden in de Nederlandse 
vreemdelingenwetgeving 

24.4.1 De vreemdelingenwet 

Titel HI EG-verdrag 

Andere maatregelen van toezicht zullen evenzeer proportioneel moeten zijn. Voorzover ze 
inbreuk maken op persoonlijke rechten, als die in de artikelen 8,9,10,11 en 2 Protocol IV 
EVRM, mogen door openbare orde en veiligheid gemaakte inbreuken niet verder gaan dan 
noodzakelijk in een democratische samenleving;"' De bewegingsvrijheid van een EG-
onderdaan beperken tot slechts een deel van het grondgebeid mag alleen voor zover een 
dergelijke maatregel ook aan eigen onderdanen opgelegd kan worden. 842  
Vreemdelingenrechtelijke vrijheidsbeneming van EG-onderdanen (en hun gezinsleden), die 
rechten aan het Verdrag ontlenen is in strijd met het Verdrag; ten aanzien van 
vreemdelingen die niet bewezen hebben onder het Verdrag te vallen of die van het 
grondgebied mogen worden verwijderd, regelt het EG-recht niets over vrijheidsbeneming. 
Daar zijn het nationale recht en andere internationale verplichtingen van toepassing.TM 3  
De vereisten, dat een beperkende maatregel meegedeeld en gemotiveerd wordt en er een 
rechtsgang openstaat gelden niet alleen ten aanzien van maatregelen betreffende het 
verblijfsrecht zelf, maar ook ten aanzien van andere beperkende maatregelen. 844  

De Vreemdelingenwet definieert in artikel 1 gemeenschapsonderdanen als onderdanen van 
de Lid-Staten van de Europese Unie, die op grond van het EG-verdrag een verblijfsrecht in 
Nederland beschikken, hun gezinsleden met de nationaliteit van een derde land die uit 
hoofde van de toepassing van het EG-recht gerechtigd zijn een Lid-Staat binnen te komen 
en er te verblijven, en EER-onderdanen en hun gezinsleden van een derde staat. 
Door de directe referte naar het EG-recht, is er geen strijd met het EG-recht. In artikel lb 
over rechtmatig verblijf wordt ook aan het EG-recht gerefereerd. Overeenkomstig de 
Nederlandse terminologie wordt daar de term `toelating' voor verblijf gebruikt, wat 
consistent is in de systematiek van de wet, maar verwarrend is nu het EG-recht verblijf van 
rechtswege behelst."'Artikel 8a geeft terecht aan, dat voor EG-onderdanen geen besluit tot 
toelating nodig is om rechtmatig te verblijven. 
Deze drie bepalingen omschrijven alleen en geven de informatie, dat in het EG-recht 
gekeken moet worden, wanneer iemand welke rechten heeft. Geen der bepalingen over 
toegang, toelating, intrekking verblijfstitels, maatregelen van toezicht of rechtsmiddelen 
gaat over of refereert aan EG-onderdanen. 

Wel zegt artikel 10 dat het gemeenschapsonderdanen is toegestaan voor onbepaalde tijd in 
Nederland te verblijven, tenzij zij verblijf houden in strijd met een beperking op grond van 
een regeling vastgesteld krachtens het EG-verdrag, of toelating geweigerd is op grond van 

841  Rutuli r.o. 32. 
842  Rutuli r.o. 53. 
"3  Royer r.o. 43-44. 
"4  Rutuli r.o. 33-39. 
845  Terecht is er niet de term `besluit tot toelating' gebruikt. 
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een actuele bedreiging van de openbare orde, nationale veiligheid of van de 
volksgezondheid, ingeval de vreemdeling lijdt aan een bij of lcrachtens AMvB aangewezen 
ziekte of gebrek. 
Terecht wordt hier aangegeven, dat verblijf alleen beperkt kan worden door een expliciete 
beslissing in geval van openbare orde, veiligheid en volksgezondheid. Dat men spreekt over 
nationale veiligheid en niet openbare veiligheid heeft geen belang. 
De formulering 'in strijd met een beperking op grond van een regeling vastgesteld krachtens 
het' EG-verdrag, is niet duidelijk, omdat de regelingen juist spreken over opheffing van 
beperkingen. Kun je van een werknemer, die te weinig uren per week werkt, zeggen dat hij 
verblijf houdt in strijd met een beperking op grond van een dergelijke regeling? 
Als het woord 'beperking' in de zin van artikel 11 Vw gebruilct wordt en 'clod waarvoor 
verblijf verlcregen wordt' betekent, is het te eng in verband met het EG-recht, omdat men 
onder het EG-recht meer hoedanigheden tegelijkertijd kan hebben. 

Gemeenschapsonderdanen, inclusief gezinsleden van niet EG-nationaliteit, zijn 
uitgezonderd van het mvv-vereiste als voorwaarden voor het in behandeling nemen van een 
verzoek om een verblijfsdocument (art. 16a). Dat is terecht. 

Artikel 49 bepaalt dat bij AMvB ter uitvoering van een verdrag of bindend besluit van een 
volkenrechtelijke organisatie afgeweken kan worden van de wet. Dat is de basis, waarop in 
het Vreemdelingenbesluit het een en ander voor EG-onderdanen geregeld is. 

24.4.2 Vreemdelingenbesluit 

Hoofdstuk VI gaat over personen, die rechten aan verdragen ontlenen. Omdat van de 
overige bepalingen niet altijd uitgesloten is, dat ze op EG-onderdanen worden toegepast, 
wordt daar ook op in gegaan. 
Artikel 22 Vb: nu van een EG-onderdaan bij toegang gevraagd mag worden, zijn paspoort 
of identiteitskaart te laten zien, mag hem ook gevraagd worden zich bij inreis te begeven 
langs een doorlaatpost. Of dat bij uitreis ook zo is, is niet bekend, maar gezien de feitelijke 
grenscontrole in Nederland ook niet echt belangrijk. 
Artikel 23 Vb: terecht hoeven gemeenschapsonderdanen slechts een document voor 
grensoverschrijding te tonen. 
Artikel 41: bij het vereiste grensoverschrijdingsdocument zouden de EG-onderdanen in het 
Vreemdelingenbesluit genoemd kunnen worden; er hoeft niet dusdanig genuanceerd te 
worden, dat opname in het Voorschrift vreemdelingen voor de hand ligt. 
Artikel 44: voor zover de passagierende bemanningsleden of gezagvoerders EG-onderdaan 
zijn, moet het openbare orde criterium anders ingevuld worden dan ten aanzien van 
derdelanders. 
Artikel 46.1.d: EG-onderdanen die komen voor kort verblijf: Werkzoekers mogen langer 
dan drie maanden blijven, als ze nog serieus naar werk zoeken en er een reale kans op werk 
is. Er is geen rechtsgeldige bron die toestaat dat het verblijfsrecht ophoudt als er een beroep 
op de openbare kas gedaan wordt. Als een beroep op de openbare kan gedaan kan worden, is 
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er kennelijk sprake van EG-verblijfsrecht en is er geen reden voor verblijfsbeeindiging. 
Artikel 48-51: garantstelling: aangenomen wordt, dat deze bepalingen niet op 
gemeenschapsonderdanen zien. 
Artikel 54: EG-onderdanen kunnen onder b. of d. vallen, ook als ze lang verblijven. 
Artikel 57-61: dit soort verplichtingen mag opgelegd worden aan EG-onderdanen, mits de 
sanctie op niet naleving niet onevenredig is. 
Artikel 62: waarom staan de EG-onderdanen niet in het Vb zelf? Er hoeft niet genuanceerd 
te worden. 
Artikel 64-65, 73 en 74 gaan te ver: EG-onderdanen hoever bij de identificatieplicht niet aan 
meer voorwaarden te voldoen dan Nederlanders. 
Artikel 67: meldingsplicht mag aan EG-onderdanen opgelegd worden, maar de hier 
genoemde termijn van drie dagen is erg kort en dus onnodig hinderlijk. Overigens moet het 
melden zelf zo eenvoudig kunnen gebeuren, dat dat niet hinderlijk op zich is. Het noemen 
van de uitzondering op artikel 66 voor EG-onderdanen in artikel 35 VV is nodeloos 
ingewiklceld. Idem voor artikel 69 Vb en 37 VV. 
Artikel 71 Vb (18 Vw): beperking van de bewegingsvrijheid van gemeenschapsonderdanen 
mag alleen plaats vinden, wanneer dat noodzakelijk is in een democratische samenleving en 
ook aan eigen onderdanen opgelegd kan worden (Rutuli). Gaat het om iemand die geen 
rechten aan het verdrag kan ontlenen en ten aanzien van wie de vrijheidsbeperking wordt 
opgelegd als lichter middel dan vreemdelingenbewaring, dan regelt het EG-recht daar jets 
over. 
Artikel 75 en 76: Er mogen geen aantekeningen in het reisdocument van EG-onderdanen 
gezet worden, die het effect hebben van toegangs/toelatingsvereiste (Pieck). Een dergelijke 
aantekening vereisen kan ook niet. Zou een EG-onderdaan een dergelijke aantekening 
vragen, dan is er geen bezwaar. Over in een individueel geval incidenteel jets in een 
paspoort zetten, zegt het EG-recht niets. Artikel 10 VV sluit gemeenscapsonderdanen 
terecht uit van stelselmatige aantekeningen in reisdocument. 
Artikel 77: hierover zegt het EG-recht niets ten aanzien van degene die geen rechten aan het 
EG-recht ontleent. Ten aanzien van de andere EG-onderdanen zal zoiets belemmerend 
werken. 
Artikel 79: verlenging van de EG-verblijfskaart moet zonder meer of automatisch gebeuren; 
een termijn voor het verzoek daarom past daar niet bij. 
Artikel 82-87: EG-recht regelt niets ten aanzien van vrijheidsbeneming van personen, die 
geen verblijfsrecht aan het EG-recht ontlenen. 
Artikel 89: het EG-recht zegt niets over het verhaal van de kosten van uitzetting op 
betrokkene. Gaat het echter om een EG-onderdaan wiens verblijfsrecht wordt beperkt op 
openbare orde gronden (dus niet omdat hij niet binnen de werkingssfeer van het verdrag 
valt), dan kan het zin dat het verhaal van kosten als een belemmering op het vrij verkeer 
gezien wordt. 
Artikel 91 stelt, dat EG-onderdanen de toegang geweigerd kan worden, als ze een actuele 

bedreiging van de openbare orde vormen of een in de bijlage genoemde ziekte of gebrek 
hebben; of dit waar is, is niet zeker. Maar in elk geval mag aan de grens niet systematisch op 
openbare orde gecontroleerd worden, bijvoorbeeld door raadpleging van een 
opsporingsregister. Verder staat er dat het ten laste komen van de staat een weigeringsgrond 
is. Dat is fout. Iemand die ten laste van de staat komt, heeft waarschijnlijk verblijfsrecht. 
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Overigens mag, zoals terecht aangegeven in artikel 23 Vb niet op bestaansmiddelen 
gecontroleerd worden. 
Artikel 92 en 102: schriftelijke weigering van toegang is terecht, omdat daardoor het verblijf 
geen aanvang kan nemen en betrokkene daarvan en van de redenen daarvoor op de hoogte 
gesteld moet worden en een rechtsmiddel moet hebben (RI 64/221) 
Artikel 95 en 96 over verblijfsdocumenten zijn in overeenstemming met het EG-recht, met 
uitzondering van artikel 96.1.d, voor zover dat naar artikel 46.1.d (openbare kas) verwijst. 
Artikel 100 verwijst naar artikel 94 dat niet meer bestaat. 
Artikel 100 lid 3 en Artikel 101 verwijzen naar een beschiklcing in artikel 100 lid 2 die daar 
niet staat. Water verder staat in de artikelen 100 en 101 is op zich niet fout; de intreklcing 
van een EG-verblijfsdocument en de weigering ervan op openbare ordegronden ontbreekt. 
Voor dat laatste kan weigering toegang niet in de plaats komen, omdat aan de grens niet 
systematisch op openbare orde etc gecontroleerd mag worden. 

24.4.3 Voorschrift Vreemdelingen 

Anikel 9b en 9c: kopie en afschriftplicht voor vervoersmaatschappijen betekent stelselmatig 
een andere handeling dan vertoon van paspoort of identiteitskaart bij reis naar Nederland. 
Voor EG-onderdanen is dat verboden. Dat de handeling niet door de autoriteiten maar door 
een derde worden gedaan is daarbij niet van belang. EG-onderdanen moeten uitgezonderd 
worden in deze bepalingen. 

24.4.4 Vreemdelingencirculaire Hoofdstuk B4 

Dit hoofdstuk geeft uitgebreid, volledig en precies het EG-recht weer, zoals dat door het Hof 
van Justitie EG genterpreteerd is. 

24.4.4.1 Nationale jurisprudentie 

In de nationale jurisprudentie komt het EG-personenverkeer regelmatig aan de orde. Het 
roept niet dusdanige vragen op, dat er zaken naar de Rechtseenheidkamer verwezen zijn. De 
Rechtseenheidkamer noch de overige Vreemdelingenkamer(s) hebben prejudicidle vragen 
aan het Hof van Justitie van de EG gesteld. 

24.4.5 Conclusie 

Opgemerkt kan worden, dat antwoord op de vraag wanneer een EG-onderdaan verblijfsrecht 
heeft, niet in de wet of AMvB te vinden is. Daannee wordt dat EG-recht in elk gevalmiets 
tekort gedaan door een beperkte uitleg. Maar over een belangrijke groep personen is nu niets 
over het belangrijkste deel van hun vreemdelingenrechtelijke positie in de wetgeving terug 
te vinden. In de Vreemdelingencirculaire wordt deze we! beschreven. De weergave van het 
EG-recht in de Vreemdelingencirculaire is erg volledig en precies. 
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25 Associatie-overeenkomst EG-T urkije 

25.1 Overzicht en achtergrond 

Associatie -overeenkomst EG-Turkije 

In 1963 is de Associatie-overeenkomst EEG-Turkije" tot stand gekomen. De overeenkomst 
heeft tot doelde gestadige en evenwichtige versterking van commerciele en economische 
betrekkingen tussen partijen te bevorderen. Daartoe worden 3 fasen onderscheiden, een 
voorbereidende fase, een overgangsfase en een defmitieve. De voorbereidende fase is in 
1986 geeindigd. 
De artikelen 12 tot en met 14 gaan over het personenverkeer en zijn opgenomen in de Titel 
betreffende de tenuitvoerlegging van de overgangsfase van de associatie. In artikel 12 
komen de overeenkomstsluitende partijen overeen, zich te laten leiden door de artikelen 48, 
49 en 50 van het EEG-verdrag, teneinde onderling geleidelijk vrij verkeer van werknemers 
tot stand te brengen. In artikel 13 wordt hetzelfde overeengekomen voor de artilcelen 52 - 56 
en 58 EEG-verdrag (vrijheid van vestiging) en in artikel 14 voor de artikelen 55, 56, 58 tot 
en met 65 EEG-verdrag (vrij verrichten van diensten). De overlap in bepalingen tussen 
vestiging en diensten heeft te maken met de manier waarop in het EEG-verdrag de vrijheid 
van diensten geregeld is. Het uitgezonderde artikel 57 betreft de onderlinge erkenning van 
diploma's. De Overeenkomst voorziet in de instelling van een Associatieraad, voor de helft 
bestaande uit Turkse bewindslieden en voor de andere helft uit leden uit de regeringen van 
de EEG Lid-Staten, de Commissie en de Raad. 
In 1970 is er een Aanvullend Protocol"' gesloten. Dat werkt in Titel II het vrij verkeer van 
personen en diensten nader uit. Artikel 36 bepaalt, dat het vrij verkeer van werknemers 
geleidelijk tot stand wordt gebracht tussen het einde van het 12 en 22 jaar na de 
inwerkingtreding van de Associatieovereenkomst.' De daartoe nodige regels worden door 
de Associatieraad bepaald. Artikel 37 behelst een discrirninatieverbod betreffende lonen en 
andere arbeidsvoorwaarden. Artikel 39 geeft de Associatieraad de bevoegdheid 
aanbeveligen te doen, in het bijzonder in verband met verlenging van arbeids- en 
verblijfsvergunningen, om de tewerkstelling van Turkse werknemers in elke Lid-Staat te 
vergemakkelijken. Artikel 39 gaat over sociale zekerheid voor Turkse werknemers en hun 
gezinnenTM9  en artikel 40 over de bevordering door de Associatieraad van uitwisseling van 
jeugdige werknemers!'" 
Artikel 41 gaat over het recht van vestiging en diensten. Het eerste lid is een zogenaamde 
stand still clause: geen nieuwe beperkingen mogen ingevoerd worden met betreldcing tot de 

846  Overeenkomst, waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap 
en Turkije, Trb. 1964/217, p.3687-3700. 
847  Aanvullend Protocol 23 november 1970 ondertekend en gehecht aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot 
stand wordt gebracht tussen de EEG en Turkije, PbEG L 1972/293, p. 4-56. Dit Protocol vervangt enkele aan de 
Overeenkomst gehechte protocollen. 
848  Het einde van die fase is in 1986 gevallen. 

Deze bepaling is de basis voor Besluit 3/80 van de Associatieraad. Zie over de tot nu toe enige twee uitspraken 
van het HvJ EG hierover: HvJ EG 10 september 1996, zaak C-277/94, RV 1996, 85, MR 1997, 5 en HvJ EG, 03-05- 
1999, zaak C-262/96 (Sara!). 
850  In artikel 18 van Besluit 1/80 geeft het Associatiecomite de opdracht de aanbeveling uit te werken. 
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vrijheid van vestiging en het vrij verkeer van diensten. Volgens het tweede lid moet de 
Associatieraad het ritme bepalen om bestaande belemmeringen op te heffen. 
Ten aanzien van de vrijheid van vestiging en het verrichten van diensten heeft de 
Associatieraad geen besluiten genomen. 
Ten aanzien van het verkeer van werknemers zijn er de Besluiten 2/76 en 1/80. Besluit 2/76 
is voor een etappe van vier jaar vastgesteld. Besluit 1/80 beoogt blijkens zijn considerans, de 
regeling op sociaal gebied ten aanzien van Turkse werlcnemers en hun gezinsleden uit 
Besluit 2/76 te verbeteren. Besluit 1/80 kent geen termijn; het vormt volgens het Hof van 
Justitie een etappe verder op weg naar de verwezenlijking van het vrij verkeer van 
werknemers (Tetik, r.o. 20). De belangrijkste bepalingen van Besluit 1/80 zijn artikel 6, dat 
een recht op voortgezette arbeid geeft aan Turkse werknemers, artikel 7 over toegang tot de 
arbeidsmarkt van gezinsleden en de bepalingen over discriminatie, standstil en openbare 
orde. Op deze bepalingen wordt hieronder afzonderlijk ingegaan."' 
Het Hof van Justitie van de EG heeft tot op heden 15 uitspraken gedaan over de 
Associatieovereenkomst, het Aanvullend Protocol en de besluiten van de Associatieraad, 
waarvan 13 over het vrij verkeerm en twee over sociale zekerheid.' 53  Daarbij heeft het Hof 
zichzelf bevoegd verklaard inzake de uitleg van de Associatie-overeenkomst en het Protocol 
(Demirel) en de Besluiten (Sevince) en heeft het uitspraak gedaan over rechtstreekse 
werking van diverse bepalingen. 8M  

"I  Niel aan de orde komen onder andere artikel 8 (trachten voorrang te geven aan toelating van Turkse 
werknemers, wanneer er niet voldoende arbeidskrachten zijn op de gemeenschapsarbeidsmarkff Artikel 9 
(Turkse kinderen die legaal wonen bij hun ouders die legaal tewerkgesteld zijn of zijn geweest, hebben toegang tot 
het onderwijs en andere geboden voordelen), artikel 12 (tijdelijk niet toepassen van artikel 6 en 7 bij verstoring van 
de arbeidsmarkt, zie Sevince r.o. 25), artikel 17 (samenwerking ten aanzien van o.a. het leren lezen en schrijven, het 
aanleren van de taal van het gastland, het handhaven van banden met de Turkse cultuur en de toegang tot de 
beroepsopleidingen), artikel 29 (de overeenkomstsluitende partijen treffen elk voor zich de maatregelen ter 
uitvoering van dit besluit, zie Sevince r.o. 23). Besluit 1/80 is 1 juli 1980 in werking getreden (artikel 30). 
852  Hy1 EG, 30-09-1987, 12/86, RV 1987, 84; MR 1988, 14 (Demirel). 
Hy1 EG, 20-09-1990, C 192189, RV 1990, 91; MR 1990, 179 (Sevince). 
Hy1 EG, 16-12-1992, C 237/91, MR 1993,39 (Kus). 
HvJ EG, 05-10-1994, C 355/93, RV 1994,90 (Eroglu). 
HvJ EG, 06-06-1995, C 434/93, RV 1995,9!; MR 1995, 124; AB 1995, 598 (Bozkurt). 

EG, 23-01-1997, C 171/95, RV 1997, 86; MR 1997,39 (Talk). 
Hy1 EG, 17-04-1997, C 351/95, RV 1997, 87; MR 1997, 100 (Kadiman). 
HvJ EG, 29-05-1997, C-386/95, (Eker). 
HvJ EG, 05-06-1997, C-285/95, RV 1997, 88; MR 1997,102 (Kol). 
HvJ EG, 30-09-1997, C -36196, RV 1997, 89, JV 1997, 1 (Giinaydin). 
HvJ EG, 30-09-1997, C-98/96, JV 1997,2 (Erianir). 
HvJ EG, 19-11-1998, C-210/97, RV 1998,93, JV 1999,2 (Akman). 
HvJ EG, 26-11-1998, C-1/97, RV 1998,94, JV 1999, I (Burden). Zie voor een overzicht van deze zaken en van nog 
bft het liv1 EG aanhangige zaken het overzicht van Groenendijk in MR 1999, p. 116. 

livl EG 10 september 1996, C-277/94, RV 1996,85, MR 1997, 5 en Fly1 EG, 03-05-1999, C-262/96, (Sarin). 
I"  In de zaak Demirel is udgemaakt, dat artikel 12 van de Overeenkomst en artikel 36 van het Aanvullend Protocol 
juncto artikel 7 van de Overeenkomst geen communautaire rechtsregels zijn die rechtstreeks toepasselijk zijn in de 
rechtsorde van de Lid-Staten. Het Hof heeft de rechtstreekse werking geconstateerd van: artikel 2.1.6 en Ivan 
Besluit 2/76, artikel 6.1 en 13 Besluit 1/80 (Sevince); artikel 7 eerstc alinea (Kadiman); artikel 7 2e alinea Besluit 
1/80 (Eroglu). 
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25.2 Discriminatieverbod 

Artikel 37 van het Aanvullend Protocol en artikel 10 van besluit 1/80 bepalen, dat elke EG-
Lid-Staat op Turkse werknemers, tewerkgesteld in de Gemeenschap (dus niet alleen in die 
Lid-Staat) een stelsel toe dat wordt gekenmerkt door het ontbreken van elke vorm van 
discriminatie naar nationaliteit ten opzichte van werknemers die onderdaan zijn van de 
andere Lid-Staten voor wat betreft de lonen en verdere arbeidsvoorwaarden. Dit 
discritninatieverbod is naar zijn bewoordingen rechtstreeks werkend. De strekking van het 
discriminatieverbod is beperkt, in zoverre het lonen en verdere arbeidsvoorwaarden betreft - 
artikel 10 Besluit 1/80 voegt daar nog de hulpverlening door arbeidsbureaus bij het zoeken 
naar werk aan toe. Het feit dat Turkse werknemers behandeld moeten worden als andere 
EG-onderdanen, kan indirect betekenen, dat ze door een Lid-Staat gelijk behandeld moeten 
worden aan eigen onderdanen, nu EG-onderdanen niet ten opzichte van eigen onderdanen 
gediscrimineerd mogen worden (artikel 12 EG). In zoverre EG-onderdanen in die Lid-Staat 
een gunstigere behandeling hebben dan eigen onderdanen geldt die gunstigere behandeling 
ook voor Turkse werluiemers. 	 . 
Er zijn geen uitspraken van het Hof van Justitie over dit discriminatieverbod. Er zijn echter 
wel twee uitsprakens" over artikel 40 van de Samenwerkingsovereenkomst EG-Marokko, 
dat nagenoeg dezelfde bewoordingen bevat. De gelijke behandeling strekt zich daar niet uit 
tot EG-onderdanen, maar is beperkt tot de eigen onderdanen van de Lid-Staat. In de zaalc El 
Yassini heeft het Hof uitgemaakt, dat het discriminatieverbod met zich meebrengt dat aan 
een legaal tewerkgestelde Marokkaan die nog over een arbeidsvergunning beschikt, niet de 
voortzetting van zijn verblijf geweigerd mag worden, behoudens bijvoorbeeld openbare 
orde redenen. Het maakt daarbij niet uit, voor welk doel hij toegelaten was. Deze uitspraalc 
betekent, dat artikel 10 Besluit 1/80 aanspraak op voortgezet verblijf biedt — voor de duur 
van de arbeidsvergunning — ook aan Turkse werknemers die nog niet aan de voorwaarden 
van artikel 6 Besluit 1/80 voldoen. 

25.3 Standstill-clausules 

Associatie -overeenkomst EG -Turkije 

Volgens artikel 41 lid 1 van het Aanvullend Protocol mogen geen nieuwe beperkingen 
ingevoerd worden met betrekking tot de vrijheid van vestiging en het vrij verkeer van 
diensten. 856 Dit is in zoverre een vergaande bepaling, dat bij de uitleg van de begrippen 
vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten de beginselen van het vrij verkeer 
van personen in het EG-recht aangesloten kan worden, nu de voorbereidende fase van de 
Associatie voorbij is en er geen besluiten zijn van de Associatieraad die de ontwikkeling van 
het vrij verkeer op deze gebieden beperken tot bepaalde onderdelen. Het feit dat de Lid-
Staten geen nieuwe beperkingen mogen invoeren, betekent dat er geen nieuwe maatregelen 
genomen mogen worden, die een belemmering vormen voor de uitoefeningen van deze 

855  HvJ EG Kziber; HvJ EG 2 maart 1999, zaak C-416/96 (El Yassini). 
856  Deze standstill-clausule sluit aan op de artikelen 13 en 14 van het Associatieverdrag, waarin staat dat de 
onderlinge beperkingen opgeheven worden, in tegenstelling tot artikel 12, dat over het tot stand brengen van het 
vrij verkeer gaat. Ook in het vrij verkeer van EG-onderdanen bestaat het onderscheid tussen tot stand brengen (van 
werknemersverkeer) en opheffen beperkingen (vestiging en diensten). 
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vrijheden. In het licht van de EG-jurisprudentie moet daarbij enerzijds gedacht worden aan 
maatregelen inzake vestigingsvoorwaarden etc. Anderzijds vallen daar ook de maatregelen 
met betreklcing tot de in de Vreemdelingenwet geregelde onderwerpen onder. Voorwaarde is 
dat ze voldoende relatie hebben met de vrijheid van vestiging en dienstverlening om 
beperkend te werken en dat ze verdergaand beperkend zijn dan de maatregelen die de Lid-
Staat daarvoor toepaste. 
Het Hof' heeft zich niet uitgelaten over deze standstill-clausule. Maar gezien het doel en de 
bewoordingen ervan en de rechtstreekse werking die de clausule van Besluit 1/80 heeft, kan 
die rechtstreekse werking wel aangenomen worden. 

Volgens artikel 13 Besluit 1180 mogen er geen nieuwe beperkingen worden ingevoerd met 
betrekking tot de toegang tot de werkgelegenheid van werlcnemers en hun gezinsleden, wier 
verblijf en arbeid op het grondgebied legaal zijn."' Deze clausule is beperkter dan 
bovenstaande, omdat ze alleen de toegang tot de werkgelegenheid betreft."' Voor wat 
betreft de uitleg van `wier verblijf en arbeid legaal zijn' kan verwezen worden naar de 
uitgebreide jurisprudentie over de artikelen 6 en 7. Het feit dat hier het woord verblijf en in 
artikel 7 het woord wonen wordt gebruikt, doet aan de betekenis niet wezenlijk at 

In artikel 7 van de Associatieovereenkomst staat de verplichting alle algemene en bijzondere 
maartregelen te nemen om nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen te verzekeren en zich te onthouden van maatregelen die de doelstellingen van 
de Overeenkomst in gevaar kunnen brengen. In de zaak Demirel heeft het Hof uitgemaakt, 
dat deze bepaling niet rechtstreeks werkend is. Dat doet er niet aan at', dat deze door de 
wetgever wel gerespecteerd moet worden. 

25.4 Besluit 1/80 algemeen 

Het besluit heeft volgens de vaste jurisprudentie van het Hof tot doel om enerzijds de 
integratie van de Turkse werknemers in de arbeidsmarkt van de Lid-Staat van ontvangst te 
bevorderen en anderzijds te verzekeren dat de Turkse werknemer en zijn gezin in die Lid-
Staat kunnen integreren. De oude artikelen 48 tot en met 50 EG zijn het doel van de 
Associatie. Besluit 2/76 is een eerste etappe op weg naar bereilcing daarvan, en Besluit 1/80 
is een verdere stap daar naartoe. Het Hof interpreteert de bepalingen van Besluit 1/80 in dit 
licht. 
Bij de huidige stand van het Associatierecht hebben Turkse werlcnemers geen recht op vrij 
verkeer binnen de hele gemeenschap. Zij bouwen echter rechten op in een Lid-Staat waar ze 
werken. Voor zover de bepalingen betreffende die rechten terminologie bevatten, die ook in 
de artikelen 48 tot 50 voorkomt, gaat het Hof uit van eenzelfde betekenis van die termen." 9  

Deze standstill-clausule heeft rechtstreekse werking, net als die in artikel 2 Besluit 2/76 (Sevince). 
s' s  Zie Rb. 's-Gravenhage zp Haarlem 3 november 1998, AWB 98/2515, 98/1901, JUB 1998,23/2. 

"9  Lid-Staten hebben wel aangevoerd, dat de beginselen van het vrij verkeer niet toegepast konden worden op een 
overeenkomst met een bescheidener doe, die vooralsnog alleen de situatie op de arbeidsmarkt van toegelatenen 
regelt. Het liof vindt het echter noodzakelijk, dat de in het kader van het vrij verkeer erlcende beginselen zoveel 
mogelijk worden toegepast op Turkse werknemers die de bij Besluit 1/80 toegekende rechten genieten; besluit 1/80 
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Dat betekent, zoals bekend, soms een vrij vergaande uitleg. Het Hof leidt uit het EG-recht 
echter geen rechten voor Turken af, waarvoor geen basis gevonden kan worden in het 
associatierecht. Zo heeft het Hof zich bij de uitleg van de terrnen legate arbeidsmarkt en 
legale arbeid laten leiden door zijn jurisprudentie over werknemers in de zin van artikel 39 
(ex 48) EG, maar heeft hij bij gebrek aan een bepaling daarover geen rechten voor 
gepensioneerden en permanent arbeidsongeschikten uit het associatierecht afgeleid. 
Besluit 1/80 laat de bevoegdheid van Lid-Staten intact om zowel de toegang van Turkse 
onderdanen tot hun grondgebied als de voorwaarden voor hun eerste tewerkstelling te 
reglementeren (Tetik r.o. 21). Zij mogen iemand ook alleen toelaten voor studie - zonder 
recht om te werken - of als stagiair of in het kader van een opleidingscontract (Giinaydin). 
Warmer een Turk werkt in die Lid-Staat, mag de nationale regelgeving of pralctijk hem 
echter niet afhouden van de rechten die hij ontleent aan Besluit 1/80. 
Ook ten aanzien van gezinshereniging regelt besluit 1/80 niets en hebben de Lid-Staten de 
bevoegdheid gehouden eigen regels te stellen. Het Hof heeft echter wel aangegeven, dat de 
streklcing van artilcel 7 de bevordering van gezinshereniging van Turkse werlcnemers is. 
Nu de bevoegdheid ten aanzien van toelating niet beperkt is, is ten aanzien van de 
formaliteiten ten aanzien van eerste toegang en visa de bevoegdheid van de Lid-Staten niet 
beperkt.' Ook ten aanzien van onderwerpen als bewaring, procedure en uitzetting regelt het 
Besluit niets. Het onderwerp openbare orde komt hieronder apart aan de orde. 

25.5 Artikel 6 Besluit 1/80 

25.5.1 Inleiding 

Associatie -overeenkomst EG-Turkije 

Krachtens artikel 6 lid 1 heeft de Turkse werlcnemer, die tot de legate arbeidsmarkt van een 
Lid-Staat behoort in die Lid-Staat: 
- na een jaar legate arbeid recht op verlenging van zijn arbeidsvergunning bij dezelfde 
werkgever, als die werkgelegenheid heeft. 
- na drie jaar legale arbeid het recht om - behoudens voorrang van EG-onderdanen - in 
hetzelfde beroep bij een werkgever van zijn keuze te reageren op een ander 
arbeidsaanbod."' 
- na vier jaar legale arbeid vrije toegang tot iedere arbeid in loondienst te zijner keuze. 
Lid 2 bepaalt, dat jaarlijkse vakanties en perioden van afwezigheid wegens zwangerschap, 
arbeidsongeval of kortdurende ziekten worden gelijkgesteld met tijdvalcken van legate 
arbeid. Tijdvakken van onvrijwillige werkloosheid die naar behoren zijn geconstateerd, 
alsmede perioden van afwezigheid door langdurige ziekte worden niet gelijkgesteld aan 
legale arbeid, maar doen geen afbreuk aan rechten die zijn verkregen uit hoofde van het 
voorafgaande tijdvalc van arbeid. 

moet gezien worden als een volgende etappe om verder te geraken op weg naar het vrije verkeer, daarbij geleid 
door de artikelen 48-50 (oud) (Bozkurt r.o. 18-20). 
86°  Het Hof kan pas aan beantwoording van prejudiciele vragen over deze materie toekomen, als de nationale 
rechter een relatie zou kunnen zien tussen de bepalingen van Besluit 1/80 en deze materie. Dat is niet eenvoudig, 
omdat er aan de arbeid in een Lid-Staat geen grensoverschrijdingsaspecten zitten. 
" 1  Dat aanbod moet gedaan zijn onder normale voorwaarden en geregistreerd staan bij de arbeidsbureaus (artikel 
6). 
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Volgens lid 3 wordt de wijze van toepassing van dit artikel geregeld door nationale 
voorschriften. 

25.5.2 Analyse 

Artikel 6 biedt dus gefaseerde opbouw van rechten met betreklcing tot de arbeid. Het kader 
waarbinnen artikel 6 door het Hof geplaatst wordt is de verbetering die besluit 1/80 beoogt 
te bewerkstelligen ten opzichte van Besluit 2176. 1' Besluit 1/80 is daarmee een stap verder 
op weg naar vrij verkeer van werknemers, ingegeven door artikel 48, 49 en 50 EG- 
verdrag.°9  
Turkse onderdanen die aan de voorwaarden van artikel 6 voldoen kunnen zich rechtstreeks 
beroepen op de hun bij de diverse onderdelen verleende rechten. Die rechten zijn tweeerlei. 
Ten eerste is er al naar gelang van de duur, dat men gewerkt heeft, een steeds ruimere 
aanspraak op voortzetting van arbeid; in eerste instantie bij dezelfde werkgever, dan in 
hetzelfde beroep en dan heeft men vrije toegang tot de arbeidsmarkt. Voldoet een Turkse 
werknemer aan de voorwaarden voor een van de onderdeIen van artikel 6, dan mag hij niet 
door nationale regelgeving of beperkingen afgehouden worden van het beroep op of de 
verdere opbouw van die rechten. 
Ten tweede heeft het Hof aangegeven, dat de rechten in de drie onderdelen van artikel 6 lid 
1 noodzakelijkerwijs inhouden, dat belanghebbende een recht op verblijf heeft. Het mogen 
(blijven) werken betekent dan ook, dat op artikel 6 rechtstreeks beroep gedaan kan worden 
ter verlen(g)ing van een verblijfstitel (Kus). Anders zou het recht op toegang tot de 
arbeidsmarkt en de verrichten van arbeid elke inhoud verliezen. 
Is hiermee de vraag beantwoord, wat artikel 6 biedt, de vraag aan wie artikel 6 die rechten 
biedt - of wat de voorwaarden zijn om voor de rechten van artikel 6 in aanmerking te komen 
- is een stuk moeilijker te beantwoorden. In de jurisprudentie kunnen de volgende vragen 
onderscheiden worden: 
- wanneer een Turks onderdaan tot de legate arbeidsmarkt behoort, in de zin van de aanhef 
van artikel 6 lid 1 
- wanneer een Turks onderdaan legate arbeid (heeft) verricht in de zin van de drie 
onderdelen van artikel 6 lid 1 
- wat is de betekenis van onderbrekingen in de arbeid in artikel 6 lid 2 
- wat de betekenis is van artikel 6 lid 3 
Bij elk van deze vragen speelt ook de vraag in hoeverre de autoriteiten van de Lid-Staat 
arbeid en verblijf kunnen reglementeren. Op elk van deze vragen wordt hier nader ingegaan. 

25.5.2.1 Legate arbeidsmarlct 

De rechten van artikel 6 lid 1 gelden voor de Turkse werlcnemer, die tot de legate 
arbeidsmarkt behoort. Het begrip 'legate arbeidsmarlct' moet aldus worden uitgelegd, dat het 
doelt op alle werknemers die de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften van de 

162  In de eerste zaken noemt het Hof de bepalingen van Besluit 2/76 en 1/80 veelal naast elkaar. In Bozkurt (r.o. 14) 
geeft het Hof expliciet aan, dat uitsluitend Besluit 1/80 in aanmerking moet worden genomen. 
363  Zie bijvoorbeeld Ganaydin to. 20-21. 
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betrokken Lid-Staat in acht nemen en dus het recht hebben op het grondgebied van die Lid-
Staat een beroepsactiviteit uit te oefenen (o.a. Birden). Om vast te stellen of iemand tot de 
legale arbeidsmarkt behoort, moet nagegaan worden of iemand een arbeidsverhouding heeft 
en of de arbeidsverhouding rechtens op het grondgebied van de Lid-Staat kan worden 
gelokaliseerd, dan wel er voldoende aanknopingspunten mee heeft (Bozkurt). 864 Dat laatste 
criterium, gehanteerd in zaken ten aanzien van een internationale chauffeur (Bozkurt) en een 
zeeman (Tetik) heeft het Hof onder artikel 48 (oud) EG ontwildce1d. 865  

Ook ten aanzien van de vraag of er sprake is van een arbeidsverhouding, past het Hof de ten 
aanzien van artikel 48 (oud) EG ontwikkelde uitleg toe. Het moet bij het bepalen of een 
Turkse werknemer tot de legale arbeidsmarkt behoort, gaan om iemand met een 
arbeidsverhouding, die inhoudt dat hij gedurende enige tijd voor een ander en onder diens 
gezag een reale en daadwerkelijke economische activiteit verricht, waarvoor hij als 
tegenprestatie een bezoldiging ontvangt (Etanir; Giinaydin). Wanneer iemand bijvoorbeeld 
aangesteld is voor een bepaald doel als het zich vertrouwd maken met de onderneming, doet 
dat niet af aan het karakter van de arbeid wanneer die van betrokkene objectief niet van die 
van andere werknemers verschilt (Gunaydin). 

De zaak ligt ingewikkelder, wanneer betroldcene in dienst is genomen op een van het 
gemene recht afwijkende nationale regeling die specifiek beoogt betrokkene toegang tot het 
beroepsleven te verschaffen, of er afgeweken is van de in die sector gebruikelijke arbeids-
en bezoldigingsvoorwaarden, en de bezoldiging in overwegende mate komt uit openbare 
middelen in het kader van een specifiek programma voor de opneming van betrokkene in 
het arbeidsleven (Giinaydin). Dat lijkt te wijzen op werkverschaffingsmaatregelen. Maar in 
de zaak Birden draaide het juist om een werkverschaffingsmaatgregel. Daar verwees het 
Hof naar de communautaire jurisprudentie, dat het niet uitmaakt of de aard van de 
rechtsverhouding sui generis is of dat de vergoeding uit de openbare middelen wordt betaald 
of dat betrokkene een mindere productiviteit heeft. Anders dan in de zaalc Bettray onder 
artikel 48 (oud) EG ging het in de zaak Birden niet om een maatregel om iemand op zijn 
slechte lichamelijke en geestelijke gesteldheid afgestemde werlczaamheden verrichte in het 
kader van een regeling voor personen die voor onbeperkte tijd niet in staat waren werk te 
verrichten. Geconcludeerd kan worden, dat ook iemand in een werkverschaffingsmaatregel 
tot de legale arbeidsmarkt behoort, tenzij het werken alleen dient ter genezing of tenzij 
vaststaat dat betrokkene nooit in staat zal zijn 'eche te werken. 
Als het gaat om arbeid die voornamelijk een sociaal karalcter heeft en bestaat uit 
werkzaamheden in het algemeen belang, die anders niet worden verricht, en voorbehouden 
is aan mensen die niet concurreren met overige werkzoekenden en dus niet tot de algemene 
arbeidsmarlct behoren, maakt niet dat de zaak niet anders. Het begrip `legale arbeidsmarkt' 
moet immers aldus worden uitgelegd, dat het doelt op alle werknemers die de wettelijke en 
bestuursrechtelijke voorschriften van de betrokken Lid-Staat in acht nemen en dus het recht 
hebben op het grondgebied van die Lid-Staat een beroepsactiviteit uit te oefenen. Het begrip 

864  Het is in de zaak Bozkurt aan de nationale rechter om dit te beoordelen, waarbij hij met name rekening moet 
houden met de plaats van aanwerving, het grondgebied van waaruit de arbeid in loondienst wordt verricht en de 
toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht (r.o. 24). 
865  HvJ EG 27 september 1989, 9/88 (Lopes do Veiga). 
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kan niet zo worden uitgelegd, dat het slaat op de arbeidsmarlct in het algemeen en niet op 
een specifieke, door de overheid gefinancierde markt met een sociale doelstelling (flirt/en). 

Een gevolg van de door het Hof toegepaste EG-beginselen is oak, dat een Turkse 
werknemer tot de legale arbeidsmarlct behoort, wanneer hij reele en daadwerkelijke arbeid 
verricht in een parttime baan. Een aanvullende uitkering uit de openbare kas is daarop niet 
van invloed. 

Ook het aangesteld zijn als specialiteitenkok, met als voorwaarden het hebben van de 
nationaliteit als van de keuken van het restaurant en het niet langer mogen verblijven clan 
drie jaar, kan niets afdoen aan het karalcter van arbeid (Etanir) en dus het behoren tot de 
legale arbeidsmarkt. De Lid-Staten hebben immers niet de bevoegdheid de geleidelijke 
integratie van Turkse werlcnemers in de arbeidsmarkt eenzijdig te wijzigen en de toepassing 
van de nauwkeurig omschreven rechten, die Besluit 1/80 verleent aan Turkse onderdanen 
die voldoen aan de voorwaarden daarin, aan voorwaarden te binden of te beperken 
(Giinaydin). 

Wanneer iemand werkloos wordt, telt de periode van werkloosheid niet mee bij de opbouw 
van rechten. Voor zover betrokkene al voldoende jaren verbleven heeft voorafgaand aan de 
werkloosheid, houdt het recht op voortzetting van arbeid ook in dat men verblijfsrecht heeft 
ten behoeve van het zoeken naar werk. Toekomstige arbeid maakt dat betrokkene die 
periode tot de legale arbeidsmarkt van de Lid-Staat blijft behoren. Daarbij maakt het niet uit, 
of de werkloosheid onvrijwillig is of niet (Tetik). Het Hof stelt dit vast in het licht van de 
onbeperkte toegang tot arbeid die artikel 6 lid 1 derde streepje geefr en de interpretatie van 
artikel 48 (oud) EG-verdrag, die zoveel mogelijk als leidraad genomen moet worden."' Hoe 
lang er verblijfsrecht moet zijn om werk te zoeken, is aan de nationale autoriteiten om vast 
te stellen," Gezien de relatie met artikel 48 (oud) EG en het discriminatieverbod van artikel 
13 Besluit 1/80, zal dit eenzelfde periode zijn als EG-onderdanen gegund wordt, met 
soortgelijke uitzonderingen indien de individuele zaak dat vereist. De termijn moet lang 
genoeg zijn om daadwerkelijk werk te zoeken en de rale kansen om werk te zoeken niet in 
gevaar te brengen (Tetik r.o. 34 en 48). Daarbij moet betrokIcene de voorgeschreven 
formaliteiten vervullen, bijvoorbeeld ten aanzien van het zich inschrijven bij een 
arbeidsbureau en het zich beschikbaar houden." 9  
Wanneer een werlcnemer zijn arbeidsovereenkomst niet kan uitvoeren omdat hem een 

866  Het Hof spitst zijn redenering uitdrukkelijk op dit onderdeel van anikel 6 toe. Het tweede streepje van het eerste 
lid van artikel 6 geeft echter het recht te reageren op een ander arbeidsaanbod. Oak daarbij is het niet van belang of 
betrokkene al dan niet vrijwillig werkloos geworden is. Het lijkt, in het licht van de bewoordingen van artikel 48 
(oud) EG-verdrag, die oak het ingaan op arbeidsaanbod betreffen, aannemelijk dat oak in dit geval een periode van 
voortgezet verblijf om werk te zoeken geldt. 
MI  Het Hof venvijst bier naar het recht om gedurende een redelijke termijn zich op de hoagie te stelen van de 
werkaanbiedingen die bij iemands lcwalificaties passen en in voorkomend geval het nodige te doen om te warden 
aangeworven, zoals ontwildceld in Hvl EG 26 februari 1991, zaak C-292/89 (Noniussen). 
" Ms Cr geen termijn genoemd wordt in de nationale regelingen, is het aan de rechter den vast te stellen met 
inachtneming van de omstandigheden die te zijner kennis zijn gebracht. 
" Talk r.o. 41. Het is aan de nationale rechter hierover te oordelen. Ms betroldcene de formaliteiten niet heeft 
kunnen vervullen, bijvoorbeeld omdat het hem verboden werd te werken, moet de nationale rechter dat ook 
beoordelen (Tea r.o. 43). 
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verlenging van zijn verblijfstitel voor die arbeid is geweigerd (Birden) — of niet naar werk 
kan zoeken omdat hem die verlenging is geweigerd (Tetik), doet dat niet af aan het bestaan 
van de rechten van artikel 6. 

25.5.2.2 Legale arbeid 

De in artikel 6 lid 1 gehanteerde term legale arbeid' is een communautairrechtelijk begrip 
dat op objectieve en eenvormige wijze moet worden gedefinieerd, rekening houdend met de 
geest en strekking van deze bepaling (Etanir). 
De eerste vraag waar men aan toekomt, bij de beoordeling of arbeid legaal is, is of dat 
betekent, dat men in het bezit moet zijn van een verblijfstitel. Die vraag heeft twee aspecten: 
moet de arbeid uitgevoerd zijn, terwijl betrokkene een verblijfstitel had? en: moet 
betrokkene nog over een verblijfstitel beschilcken om in de zin van artikel 6 Besluit 1/80 
verder te kunnen werken? 

Het Hof heeft uitgemaakt, dat het mogen (blijven) werken van artikel 6 noodzakelijkerwijs 
inhoudt, dat betrokkene ten minste op dat moment ook een recht van verblijf heeft. Anders 
zou het recht op toegang tot arbeid elke inhoud verliezen. Het legale karalcter van het 
verblijf hoeft dus niet noodzakelijkerwijs af te hangen van het bezit van een verblijfstitel 
(Sevince), het wordt ontleend aan artikel 6 Besluit 1/80. Wel veronderstelt het legale 
karakter van de arbeid, dat de situatie van betrokkene op de arbeidsmarlct stabiel en niet 
slechts van voorlopige aard is. Onder legale arbeid valt dan ook niet de arbeid die enkel op 
grond van schorsende werking van het beroep in een procedure over de verblijfstitel 
voorlopig was toegestaan (Sevince)."' Een situatie is ook niet stabiel, wanneer tijdvaldcen 
van arbeid vervuld zijn terwijl of nadat betrokkene gewerkt heeft met een 
verblijfsvergunning die verlcregen is op grond van fraude waarvoor betrokkene later 
veroordeeld is (Kol). 

Wanneer er voor het verrichten van arbeid geen verblijfsvergunning nodig is, bijvoorbeeld 
omdat het gaat om een internationale chauffeur (Bozkurt) of een zeeman (Tetik) is er toch 
sprake van legale arbeid. Legale arbeid, die gedurende een zekere tijd wordt verricht, moet 
namelijk worden beoordeeld in het licht van de wetgeving van de Lid-Staat van ontvangst, 
die de voorwaarden bepaalt waaronder de werknemer het nationale grondgebeid is 
binnengekomen en daar werkt. Indien aan die nationale voorwaarden is voldaan, dan houdt 
artikel 6 noodzakelijkerwijs een recht van verblijf in. Het legale karakter van de arbeid hoeft 
niet te worden gestaafd door een specifiek administratief document, zoals een 
tewerkstellingsvergurming of verblijfsvergunning."' 
Voor het verblijfsrecht dat uit artikel 6 volgt kunnen die documenten slechts een 
constatering inhouden van dat recht, maar geen voorwaarde zijn (Bozkurt). De documenten 
zijn dan dus declaratoir. 

87°  Daarbij maalct het niet uit, of die schorsende werking lcrachtens de wet of rechterlijke uitspraak verlcregen is. 
Wordt het verblijfsrecht in die procedure definitief erkend, dan wordt betrokIcene met terugvverkende kracht geacht 
rechtmatig te hebben verbleven (Kus). 
871  0.a. Bozkurt; Tanig r.o. 55. In sommige zaken, zegt het Hof ook dat het `volkomen irrelevant is' of een 
verblijfsvergunning slechts tijdelijk of onder beperkingen werd verleend (o.a. Birden). 
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Het felt dat men toegelaten is voor een tijdelijk doel, zoals het leren kennen van een bedrijf 
(Giinaydin) of voor maximaal drie jaar werken als specialiteitenkok (Etanir), maakt de 
situatie van betroklcene niet instabiel. Ook het feit dat de verblijfstitel uitdruklcelijk tijdelijk 
of voorwaardelijk verleend wordt, maakt het verblijf niet precair; het gaat dan immers niet 
om een tijdelijke situatie die elk moment aan het wankelen gebracht kan worden (Etanir, 
r.o. 54). Dat betroklcene daar bij binnenlcomst en later regelmatig op gewezen is, doet daar 
niets aan af; subjectieve omstandigheden als de bekendheid van betrokkene met de 
beperking zijn niet van belang bij het constateren of aan de voorwaarden van artikel 6 
voldaan is. 
Het maakt, voor de verlcrijging van de rechten van artilcel 6 niet uit, voor wellc doe men 
oorspronkelijk toegelaten is in de betroklcen Lid-Staat. Het enige dat telt is de periode van 
legale arbeid (Kus). 

Samenvattend kan dus gezegd worden, dat bij het verder mogen werken in de zin van artikel 
6 ook een assessoir verblijfsrecht ontleend wordt aan die bepaling. Om te bepalen of de at 
verrichte arbeid legaal is en leidt tot de rechten van artikel 6 geldt het volgende. Van legale 
arbeid is sprake, wanneer men is gaan werken (en verblijven) volgens de nationale 
voorwaarden en is blijven werken in een situatie die wat het verblijf betreft stabiel is. De 
nationale voorwaarden mogen wel toelating tot het grondgebied en tot de arbeidsmarlct 
betreffen en mogen ook de voortzetting daarvan reguleren. Dat mag echter niet dusdanig 
zijn, dat de Turkse onderdaan die werkt, afgehouden wordt van zijn rechten onder artilcel 6. 
Zijn de nationale voorwaarden zo, dat de Turk niet kan gaan werken, dan is er geen strijd 
met artikel 6. Zijn de voorwaarden zo, dat de Turk niet door kan gaan met werken, dan kan 
er wet strijd zijn. 

25.5.2.3 Onderscheid 'behoren tot de legate arbeidsmarkt' en `legale arbeid' 

Het onderscheid tussen 'behoren tot de legate arbeidsmarkt' en legate arbeid, is moeilijk aan 
te geven. Het Hof onderzoekt bij legate arbeidsmarkt of de arbeidsverhouding op het 
grondgebied van een Lid-Staat te lokaliseren is en of er sprake is van een 
arbeidsverhouding. Bij legate arbeid onderzoekt het of er sprake was van stabiel verblijf. 
Maar er kan ook gezegd worden, dat het er in beide gevallen in wezen om gaat, dat iemand 
rechtmatig arbeid verricht (heeft). Het gebeurt dan ook regelmatig in de jurisprudentie, dat 
de feitelijke aspecten die bij het onderzoeken van het legale karalcter van de arbeid aan de 
orde komen, ook aan de orde komen bij het onderzoek naar het behoren tot de legate 
arbeidsmarkt. 
De Europese Commissie heeft dat ook aangevoerd in de zaak Birden en ervoor gepleit het 
begrip legate arbeidsmarkt uit te leggen als reguliere arbeidsmarkt of de uitoefening van een 
normale economische activiteit op de arbeidsmarken Het Hof heeft dat niet overgenomen. 
Wet merkt het Hof op, dat het behoren tot de legate arbeidsmarkt geen aanvullende 
voorwaarde kan zijn op legate arbeid, maar slechts een nadere precisering (Birden)." 

172 Hiervoor kon onder andere steun gevonden worden in de terminologie die in sommige talen - maar in andere 
talen weer niet - werd gebruikt. Het Hof heeft dit laalpunt' opgelost door te stellen, dat 'regulier' legaal betekent. 
173  Dit omdat behoren tot de legale arbeidsmarkt in Besluit 2/76 niet voorkwam en Besluit 1/80 geacht wordt een 
verbetering te zijn. 
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25.5.2.5 Misbruik 

25.5.2.6 Artikel 6 lid 2 

Associatie-overeenkomst EG-Turkije 

25.5.2.4 Overige voorwaarden artikel 6 lid 1 
Om in aanmerking te komen, voor verlenging van de arbeid bij dezelfde werkgever, moet er 
sprake zijn van arbeid bij die werkgever voor de duur van minstens 1 jaar. Werk bij 
meerdere werkgevers binnen 1 jaar kan dit recht niet opleveren (Eroglu; Eker; Kol). Dat zou 
in strijd zijn met de opbouw die er in de opeenvolgende onderdelen van artikel 6 lid 1 zit. 
Werk op meerdere tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever, valt wel onder artikel 6 lid 1 
eerste streepje (Birden r.o. 37-39; 64-65). 

Misbruik van het Associatierecht wordt door het Hof niet geaccepteerd. Zo overweegt het 
Hof in de zaalc Kol over een schijnhuwelijk, dat het uitgesloten is, dat rechten ten gunste van 
Turkse werknemers kunnen ontstaan of een gewettigd vertrouwen zijnerzijds 
gerechtvaardigd kan zijn, op grond van arbeid met een verblijfsvergunning die alleen is 
afgegeven op grond van een frauduleuze handeling die tot een onherroepelijke veroordeling 
heeft geleid. Wel blijkt hier, dat er dan wel onomstotelijk vast dient te staan dat er spralce is 
van misbruik. Het Hof benadrukt in de hele zaalc Kol dat er een rechterlijke veroordeling 
wegens de fraude is. Die zelfde strengheid legt het Hof aan de dag in de zaak Giinaydin. 
Daar is betrokkene alleen maar toegelaten tot Duitsland, omdat hij heeft aangegeven, daar 
slechts tijdelijk te willen zijn met het oog op opleiding in een bedrijf. Het Hof werpt 
betrokkene niet tegen, dat hij later van gedachte verandert. Het is dan aan de nationale 
rechter om te bepalen, of een Turks werknemer zijn verklaring dat hij het land na tijdelijk 
verblijf zou verlaten, uitsluitend heeft afgelegd om de vereiste vergunningen te verkrijgen, 
zonder dat hij daar recht op had. Het feit dat hij zijn verblijf wil verlengen, terwijl hij de 
beperking ervan uitdrukkelijk had aanvaard, 'evert geen misbruik op. 
Watmeer een Turkse werknemer werkzoekende is, moet hij volgens het Hof wel aan de 
nodige formaliteiten voldoen, zoals het zich inschrijven als werkzoekende en ter 
beschilcking blijven van het arbeidsbureau. Dat biedt onder andere de garantie, dat 
betrokkene geen misbruik maakt van zijn verblijfsrecht als werkzoekende maar 
daadwerkelijk naar werk zoekt (Tetik r.o.42). Het Hof heeft artikel 7 zo uitgelegd, dat 
gezinsleden ook daadwerkelijk bij de Turkse werknemer moeten wonen, tenzij er objectieve 
omstandigheden zijn waarom dat niet mogelijk is. Daarbij refereed het Hof aan het misbruik 
dat er anders van artikel 7 gemaakt kan worden. 

Ten aanzien van onderbrekingen van het werk geeft het derde lid van artikel 6 aan, dat 
sommige tijdvakken van niet daadwerkelijk werken toch gelijkgesteld moeten worden met 
tijdvakken van arbeid en meetellen bij de opbouw van de termijnen van artikel 6 lid 1. Het 
gaat dan om jaarlijkse vakanties en perioden van afwezigheid wegens zwangerschap, 
arbeidsongeval of kortdurende ziekten. 874 Gaat het daarentegen om naar behoren 
geconstateerde onvrijwillige werkloosheid en langdurige ziekte, dan tellen die perioden niet 

874  Pres. Rb. 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch 5 juli 1996, AWB 95/7719, 95/7720, JUB 1996, 14b/2 vond dater 
in aansluiting bij het Nederlands stelsel van sociale zekerheid, bij 9 maanden nog sprake was van een kortdurende 
ziekte. 
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mee, maar doen ze ook geen afbreuk aan de al opgebouwde termijnen en daaraan verbonden 
rechten. Dat laatste kan bijvoorbeeld ook betekenen, dat een Turkse werknemer die bij 
dezelfde werkgever telkens een periode van 10 maanden werkt, steeds gevolgd door ontslag 
en WW, meer tijd nodig heeft om de 1, 3 of 4 jaar van artikel 6 lid lte halen, maar daar wel 
aan toekomt."' 
Zoals hierboven al aangegeven, heeft een werkloze een periode van verblijf om te zoeken 
naar werk. Heeft iemand de arbeidsmarkt echter definitief verlaten, omdat hij blijvend 
arbeidsongeschikt is of de pensioensgerechtigde leeftijd heeft bereikt, dan vervalt het 
verblijfsrecht; het door artikel 6 impliciet verleende verblijfsrecht is immers accessoir aan 
het verrichten van arbeid. De artikelen 48 tot 50 (mid) EG Lumen hier niet als leidraad 
genomen worden, omdat die in speciale bepalingen inzake ex-werlcnemers voorzien, 
hetgeen niet het geval is met Besluit 1/80 (Bozkurt). 
Besluit 1/80 regelt niets over de berekeninr van korte tijdvakken waarin de Turkse 
werlcnemer arbeid verrichtte zonder geldige verblijfs- of arbeidsvergunning of helemaal 
geen arbeid verrichtte. Wanneer de nationale autoriteiten niet op die grond hebben betwist 
dat betrokkene legaal verblijf en de verblijfstitel hebben verlengd, tellen dergelijke korte 
perioden toch mee voor de berekening van de termijnen in artikel 6 lid I. Het is niet nodig, 
na een dergelijke onderbreking opnieuw te beginnen met het opbouwen van termijnen 
(Giinaydin; Etanir). 

25.5.2.7 Artikel 6 lid 3 

Volgens artikel 6 lid 3 wordt de toepassing van artikel 6 geregeld door nationale 
voorschriften. Deze zinsnede doet niet af aan de rechtstreekse werking van de overige delen 
van deze bepaling, evenmin als artikel 29 van Besluit 1/80 (Sevince). Deze bepalingen 
bevestigen de bevoegdheid de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen te treffen, maar 
verlenen niet de bevoegdheid om het in artikel 6 nauwkeurig omschreven en 
onvoorwaardelijk toegekende recht aan voorwaarden te binden of te beperken (Etanir). 
Staten mogen bij de huidige stand van het recht de toegang tot de arbeidsmarkt regelen en er 
staat in beginsel niets aan in de weg, dat ze zijn arbeidsvoorwaarden reguleren als bedoeld 
in artikel 6 lid 1 eerste streepje, maar verder geeft het derde lid alleen de bevoegdheid 
bepalingen te stellen die nodig zin ter uitvoering van het eerste en tweede lid van artikel 6 
(Etanir). Lidstaten mogen geen voorwaarden stellen die mensen die aan de voorwaarden 
van artikel 6 voldoen, van de rechten van die bepaling afhouden. Anders zou besluit 1/80 
dode letter worden en geen enkel nuttig effect meer hebben. 

"5  Anders Pres. Rb. 's-Gravenhage 14 juli 1993, MR 1994,23 (met noot Groenendijk). 
"6  Het gaat bier dus niet over de vraag of men tot de legate arbeidsmarkt behoort, maar over de berekening van 
tertnijnen. 
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25.5.3 Implementatie 

25.5.3.1 Regelgeving 

Associatie -overeenkomst EG-Turkije 

Artikel 6 heeft rechtstreekse werking. Het derde lid geeft niettemin, evenals artikel 29 van 
het Besluit 1/80 de Lid-Staat de bevoegdheid de toepassing in nationale voorschriften te 
regelen. 
In de Vreemdelingenwetgeving (Vreemdelingenwet en —besluit en Voorschrift 
Vreemdelingen) wordt helemaal niet aan het Associatierecht gerefereerd. Het is de vraag of 
dat voor wat betreft voortgezet verblijf nodig is. Dat onderwerp wordt ook voor de overige 
vreemdelingen niet in de wetgeving zelf geregeld. Waar een probleem optreedt is bij artikel 
lb Vw, dat aangeeft wanneer vreemdelingen rechtmatig in Nederland zijn. Daar ontbreelct 
de mogelijkheid dat een Turkse werlcnemer voortgezet verblijf ontleent aan het 
Associatierecht zonder over een verblijfstitel te beschikken. 
Het Associatierecht geeft geen recht op verblijf voor onbepaalde duur, evenmin als het EG-
recht dat doet. Nu EG-onderdanen wet in artikel 10 voorkomen, is het passend daar ook 
Turken op te nemen die drie jaar legaal gewerkt hebben en tot de legale arbeidsmarkt 
behoren. 
In de Vreemdelingencirculaire wordt het kort samengevat in B4/9.1. Dat is gedeeltelijk 
onjuists" en gedeeltelijk precies of royaarsDelen uit deze tekst worden herhaald in Vc B1/ 
2.5.2; 4.5.2; 8.1 ten aanzien van voortgezet verblijf van Turkse werknemers die gekomen 
zijn voor gezinshereniging en in B11/5.2.2.2 voor Turkse werknemers in het internationale 
verkeer. In B11/5.2.3 ontbreekt een verwijzing naar het Associatierecht. 

Verder komt het Associatierecht niet expliciet aan de orde bij voortgezet verblijf na een jaar 
met een vvtv gewerkt te hebben; bij niet tijdige verlenging van de verblijfsvergunning 

877  - Bij het noemen van de categorieen Turkse werknemers waar besluit 1/80 gevolgen voor kan hebben, wordt niet 
aangegeven, dat daar slechts voorbeelden gegeven worden (gezinsleden/intemationaal verkeer). Ook een Turkse 
werknemer die voor het verrichten van arbeid is toegelaten ontleent rechten aan het Besluit. 
Emstiger is, dat als bijkomende voorwaarden gesteld wordt, dat betroklcene moet beschikken over voldoende 
middelen van bestaan of aan het nationale openbare orde criterium moet voldoen. Wanneer er sprake is van reele en 
daadwerkelijke arbeid, is het middelenvereiste niet van belang. Zie ten aanzien van de openbare orde onder artikel 
14 Besluit 1/80. 
Ook staat er als voorwaarde dat betrokkene dat ene jaar arbeid verricht moet hebben op basis van een 
verblijfsvergunning. Dat is niet onverkort waar. 
De zinnen over korter dan een jaar werken bij eenzelfde werkgever zijn niet helemaal juist; opeenvolgende korte 
contracten kunnen toch tot het jaar van artikel 6 lid 1 Besluit 1/80 leiden. En wanneer een Turkse werknemer drie 
jaar gewerkt heeft, kunnen de perioden van werk zoeken die de arbeid onderbreken niet meer tegengeworpen 
worden. 
De formulering ten aanzien van de onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschilctheid binnen drie jaar is in strijd 
met artikel 6 lid 2 besluit 1/80. 
Dat Turkse werknemers mogen verblijven om werk te zoeken wordt niet genoemd. 
Dat Turkse werlcnemers van rechtswege verblijf kunnen hebben zonder over een verblijfsvergunning te beschiklcen 
wordt slechts in verband met de vestigingsvergunning genoemd. 
878 De Vc is royaal, waar aangegeven wordt in B4/9.1, dat een Turkse werknemer in aanmerking kan komen voor 
een vestigingsvergunning zonder een verblijfsvergunning te hebben gehad. Besluit 1/80 dwingt niet tot een 
verblijfstitel voor onbepaalde duur. Overigens worden de overige voorwaarden voor de vestigingsvergunning niet 
royaal of zelfs maar volgens het Associatierecht toegepast. 
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terwijIbetrokIcene wel tot de arbeidsmarlct blijft behoren; bij het verstrekt hebben van 
onjuiste gegevens, waar het Associatierecht hogere eisen stelt aan misbruik;" 

25.5.3.2 Jurisprudentir 
Nadat eenmaal in de zaken Demirel en Sevince was gebleken, dat het Associatierecht meer 
inhield dan een bevestiging van het nationale beleid, heeft de nationale rechter regelmatig 
aan het Associatierecht getoetst. Daarbij had de rechter oog voor de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie. 

25.5.4 Conclusie 

Het recht op toegang tot de arbeid van artikel 6 basluit 1/80 betekent ook verblijfsrecht. Een 
Turkse werknemer komt daarvoor in aanmerking, als hij tot de legale arbeidsmarkt behoort 
- dat wit zeggen dat er sprake is van een arbeidsverhouding, en wet een die voldoende 
aanlcnopingspunten heeft met het grondgebied - en als hij gedurende een bepaalde tijd (1,3, 
4 jaar) legate arbeid verricht heeft - dat wit zeggen gewerkt heeft tijdens een niet instabiele 
verblijfssituatie. De autoriteiten van de Lid-Staat hebben de bevoegdheid de toegang tot het 
grondgebied en de arbeidsmarkt te reguleren. Bij het reguleren van het verdere verblijf moet 
opgelet worden, dat betrokkene niet van zijn rechten op grond van artikel 6 afgehouden 
wordt. 
Concluderend kan ten aanzien van de implementatie van het Associatierecht EG-Turkije in 
Nederland gezegd worden, dat die in de Vreemdelingencirculaire niet helemaal klopt en in 
de jurisprudentie goed gedaan is. Uit het felt dater relatief weinig geprocedeerd wordt over 
dit onderwerp, terwijl er toch veel Turkse werknemers en gezinsleden van hen in Nederland 
zijn, mag waarschijnlijk afgeleid worden, dat ondanks de bewoordingen in de 
Vreemdelingencirculaire men ook bij de administratie goed op de hoogte is van het 
Associatierecht. 

8"  Vergelijk Groenendijk in RV 1997, 88; anders ABRvS 3 juni 1994, MR 1994, 1 1 1 en Rb. Amsterdam, 5 oktober 
1998, AWB 98/546 
n°  Nationale Jurisprudentie EG Associatie (overzicht) 
Pres. Rb. is-Gravenhage, 14 juli 1993, no. 93/5/00487 (MR 1994, 23) 
Raad van State, 24 september 1993, no. R02.91.2947 (Bozkuri) (MR 1994, 25) 
Raad van State, 8 november 1993, no. R02.92.1216 (MR 1994, 27) 
Raad van State, 16 december 1993, no. R02.90.1341 (MR 1994, 41) 
Pres. Rb. Haarlem, 17 december 1993, no 2205/1992 en V912/01396 (Bozkurt) (MR 1994,28) 
Read van State, 30 december 1993, no. R02.92.0044 (MR 1994,77) 
Rand van State, 3 juni 1994, no. R02.92.6056 (MR 1994,111) 
Raad van State, 19 maart 1996, no. R02.91.2947 (MR 1996, 90) 
Pres. Rb. Den Bosch, 10 juni 1996, AWB 96/3501 (JUB 1996, nr. 3,8) 
Pres. Rb. Den Bosch, 5 juli 1996, AWB 95/7719, 95/7720 (JUB 1996, nr. 14b, 2) 
Pres. Rb. Amsterdam, 27 november 1996, AWB 95/11839 (JUB 1997, nr. 4, 1) 
Rb. Haarlem, 11 augustus 1998, AWB 97/9248 (JUB 1998, nr. 21,3) 
Rb. Amsterdam, 5 oktober 1998, AWB 98/546 
Rb. Haarlem, 3 november 1998, AWB 98/2515, 98/1901 (JUB 1998, nr. 23,2) 
Rb. Zwolle, 22 januari 1999, AWB 98/1300 (JUB 1999, nr. 2a, 3) 
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25.6 Artikel 7 

25.6.1 Inleiding 

25.6.2 Analyse 

Associatie-overeenkomst EG-Turkije 

Gezinsleden van een tot de legate arbeidsmarkt van een Lid-Staat behorende Turkse 
werknemer, die toestemming hebben gelcregen zich bij hem te voegen, hebben in die Lid-
Staat 
- na drie jaar legaal wonen het recht te reageren op arbeidsaanbod, behoudens voorrang voor 
werknemers uit de Lid-Staten 
- na vijf jaar legaal wonen vrije toegang tot iedere arbeid in loondienst te htmner keuze 
Kinderen van Turkse werknemers die in het gastland een beroepsopleiding hebben voltooid, 
kunnen, ongeacht hoe lang ze er hebben gewoond, in die Lid-Staat op ieder arbeidsaanbod 
ingaan, op voorwaarde dat een van de ouders tenminste drie jaar in die Lid-Staat heeft 
gewerkt. 

Artikel 7 onderscheidt twee categorieen personen. Ten eerste de gezinsleden in het 
algemeen - waartoe ook kinderen kunnen behoren - en ten tweede kinderen. Beide 
categorieen hebben, onder verschillende voorwaarden,"' op grond van Besluit 1/80 het recht 
op (voortgezette) arbeid, dat noodzakelijkerwijs een correlatief recht van verblijf impliceert 
(Eroglu; Akman). 

25.6.2.1 Artikel 7 eerste alinea 

Bij gezinsleden gaat het om gezinsleden, die zich bij een Turkse werknemer hebben mogen 
voegen. Het maakt voor hen niet uit, van welke nationaliteit ze hebben en of het gaat om 
leden van het kerngezin of om mensen die in het kader van verruimde gezinshereniging zijn 
toegelaten. Het doel van de eerste alinea van artikel 7 Besluit 1/80 is enerzijds de 
tewerkstelling en het verblijf van de tot de legate arbeidsmarlct behorende Turkse 
werknemer te bevorderen, door te waarborgen dat hij zijn familiebanden kan behouden 
(Kadiman r.o. 34) en anderzijds de duurzame integratie van het gezin in de Lid-Staat van 
ontvangst te versterken (Kadiman r.o. 35). 
Die toelating is, bij de huidige stand van het recht, onderworpen aan het nationale recht. Wel 
constateert het Hof, dat artikel 7 eerste alinea gunstige voorwaarden voor de 
gezinshereniging in de Lid-Staat van ontvangst wit scheppen, door eerst de aanwezigheid 
van de gezinsleden bij de migrerende werknemer mogelijk te maken en vervolgens hun 
positie daar te consolideren door hen het recht te verlenen arbeid te verrichten (Kadiman). 
Dat betekent dat een Lid-Staat bijvoorbeeld niet categoraal alle gezinshereniging aan Turkse 
werknemers kan verbieden, at kan deze wel gereguleerd worden. 
Het verblijf dat op die toelating volgt, lijkt echter gemeenschapsrechtelijk bepaald te zijn 

881  Groenendijk geeft aan, dat toegelaten gezinsleden, die zelf nog geen arbeid verricht hebben, in verband met hun 
toekomstige arbeid toch tot de legale arbeidsmarkt van de Lid-Staten behoren (RV 1997, 86). 
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(Kadiman). De betroldcen Lid-Staat mag dit verblijf wel aan voorwaarden onderwerpen, 

maar niet aan het gezinslid het recht ontzeggen daar met het oog op gezinshereniging te 

verblijven."2  Als over (een deel van) deze periode geen verblijfstitel is verleend, doet dat 
niet af aan de rechtmatigheid van het verblijf, tenzij de Lid-Staat reden heeft op grond 

waarop ze het verblijfsrecht kan ontzeggen (Kadiman r.o. 51). 
Wit het gezinslid voor de rechten van artikel 7 eerste alinea in aanmerking komen, dan moet 
hij na toelating tenminste due of 5 jaar legaal wonen in die Lid-Staat. Daaronder moet 
verstaan worden het wonen bij het gezinslid bij wie men toegelaten is, tenzij er objectieve 
omstandigheden zijn om dat niet te doen, zoals de plaats waar arbeid wordt verricht of 

scholing wordt gevolgd (Kadiman). Onderbrekingen van de perioden voor vakantie of 
familiebezoek in het buitenland worden niet tegengeworpen en tellen mee bij de opbouw 
van de due (of vijf) jaar. Datzelfde geldt voor onvrijwillig verblijf in het buitenland van het 
betrokken gezinslid van minder dan 6 maanden, zelfs indien de Turkse werknemer bij wie 
men verblijf gekregen heeft dat verblijf in het buitenland veroorzaakt heeft.." 
Bij scheiding voordat de drie jaar om zijn, ontlenen de gezinsleden geen rechten aan Besluit 

1/80. 

25.6.2.2 Artikel 7 tweede alinea 

Kinderen hebben niet alleen de rechten uit de eerste alinea, maar ook uit de tweede. En 
daarbij wordt niet bepaald, dat ze bij de Turkse werknemer zijn komen wonen, noch welke 

leeftijd ze moeten hebben (Eroglu). 
Ook ten aanzien van de tweede alinea van artikel 7 betekent dat het recht om op 
arbeidsaanbod in te gaan noodzakelijkerwijs recht op een verblijfstitel impliceert. Ook hier 
maakt het niet uit, waarvoor in eerste instantie verblijf is toegestaan. Ook niet, wanneer het 

eerste verblijfsdoel touter studie was (Erog/u). Het is van geen belang, of de ouders nog 

steeds in de Lid-Staat wonen, als een van hen er maar 3 jaar gewoond en gewerkt heeft. 

De enige voorwaarden die artikel 7 lid 2 stelt is het voltooid hebben van een 
beroepsopleiding en dat een ouder drie jaar gewerkt heeft. Beroepsopleiding is een 
communautaire term, die duidt op elke vorm van voortgezet of hoger onderwijs, die tot een 
beroep kan leiden. De ouder die de drie jaar gewerkt heeft, hoeft op het moment waarop het 
kind een beroep doet op Besluit 1/80 niet meer te werken of op het grondgebied van de Lid-

Staat te verblijven (Akman)."4  Daarbij overweegt het Hof onder andere, dat het tweede lid 
van artikel 7 kinderen een gunstigere positie heeft willen geven dan het eerste lid. Artikel 7 
2e alinea zou elke nuttige werking verliezen, wanneer een kind van een Turkse werknemer 
die weer terug gegaan is naar Turkije, slechts een beroep op artikel 6 besluit 1/80 kon doen. 
Anders dan het eerste lid, ziet het tweede lid niet op het scheppen van gunstige voorwaarden 

• Kadiman no. 29 en 33. Gtzien artikel 14 Besluit 1/80 zal verblijfsbeeindiging op openbare orde gronden wel 

mogelijk zijn. 
• Kadiman. Het Hof laat zich er niet over tilt, of een periode van meet dan 6 maanden de hele opbouw en het 
genot van de rechten doet vervallen, of dal dat slechts de verdere opbouw naar drie of vijfjaar opschort, zoals ook 
in artikel 6 langdurige perioden de opbouw opschort. 

Hiertoe voert het lief c.a. aan, dat het tweede lid int het eerste in de verleden tijd gesteld is. De term 
`gedurendet leverde, gezien de in andere talen gebruikte woorden, aarzeling op. 
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25.6.3 Implementatie 

25.6.4 Conclusie 

Associatie-overeenkomst EG -TurIcije 

voor gezinshereniging. Artikel 7 geeft juist aan, dat een kind dat zijn beroepsopleiding heeft 
voltooid niet langer meer afhankelijk van zijn ouders moet worden geacht (Akman). 

Artikel 7 Besluit is niet in de Vreemdelingenwetgeving of in de Vreemdelingencirculaire 
geImplementeerd. In het hoofdstuk gezinshereniging en voortgezet verblijf gezinsleden 
staan alleen de Turkse werlcnemers die zelf in het kader van gezinshereniging zijn gekomen. 
Niettemin kan gezegd worden, dat artikel 7 van Besluit 1/80 royaal geImplementeerd is, 
omdat in Nederland gezinsleden at na eerste toelating toegang tot de arbeidsmarkt hebben. 
Verder kant het nationale beleid een regeling voor voortgezet verblijf en arbeid, wanneer na 
drie jaar (kinderen 1) de gezinsrelatie ophoudt te bestaan. Er zijn enlcele punten, waar een 
verwijzing naar artikel 7 Besluit 1/80 niet gemist kan worden: 
Ten aanzien van de gezinsleden, die zelfstandig gaan wonen, mag een zoekjaar met een 
peildatum niet gesteld worden. Na drie jaar hebben gezinsleden van Turkse werknemers, 
ongeacht hun nationaliteit, het recht op arbeidsaanbod in te gaan en daartoe te verblijven. 
Weliswaar hebben onderdanen uit de EG voorrang boven deze gezinsleden, maar dat 
criterium is in Nederland moeilijk toe te passen: men is er niet toe geequipeerd 
prioriteitgenietend aanbod bestaande uit alleen EG-onderdanen vast te stellen. 
Turkse studenten en andere Turken die een beroepsopleiding in de zin van het EG-recht 
voltooid hebben en van wie een ouder ooit tenminste drie jaar in Nederland gewerkt heeft, 
hebben recht op toegang tot de arbeidsmarkt en verblijfsrecht. 
Ook op gezinsleden van Turkse werknemers moet het openbare orde criterium in de zin van 
artikel 14 Besluit 1/80 toegepast worden. 
Gezinsleden van Turkse weknemers en hun kinderen ontlenen onder bepaalde voorwaarden 
direct aan het Associatierecht verblijf; hen kan het ontbreken van een verblijfstitel dan niet 
tegengeworpen worden. 

Artikel 7 geeft rechten aan gezinsleden die drie jaar bij een Turkse werknemer gewoond 
hebben en aan kinderen van Turkse werknemers die drie jaar gewerIct hebben. Daarin zit een 
zekere overlap. Ook hier houdt het recht op arbeid een accessoir verblijfsrecht is. Artikel 7 
ziet niet op de toelating voor gezinshereniging. De Lid-Staat mag de toelating aan nationale 
voorwaarden onderwerpen, evenals de eerste drie jaar van verblijf. In dat laatste geval is de 
bevoegdheid niet onbeperkt, omdat anders artikel 7 gefrustreerd kan worden. 
Ten aanzien van de nationale implementatie van artikel 7 kan gezegd worden, dat die in 
expliciete vorrn nagenoeg ontbreelct. Dat is problematisch voor wat betreft de peildatum bij 
het zoekjaar, het voortgezet verblijf na toelating voor studie, het van rechtswege-karalcter 
van dat verblijf en de toepassing van het openbare orde criterium. Dat er weinig over artikel 
7 geprocedeerd wordt is deels te verklaren door het bestaan van nationaal beleid, dat 
gezinsleden bij eerste toelating toegang tot de arbeidsmarkt hebben en dat in een regeling 
voorziet inzake voortgezet verblijf na scheiding. 
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E0-Verdrag 

25.7 Artikel 14 

De bepalingen van deel I Hoofdstuk 11 Besluit 1/80 worden toegepast onder voorbehoud van 
beperkingen die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, openbare veiligheid 
en volksgezondheid. Ze doen geen afbreuk aan rechten en plichten die voortvloeien uit de 
nationale wetgeving en bilaterale verplichtingen, voor zover daarbij een gunstigere regeling 
is gesteld. 
In de zaak Kol is de prejudiciele vraag gesteld of artikel 14 uitgelegd moest worden in de 
zin van de jurisprudentie over Richtlijn 64/221. Het Hof kwam daar aan beantwoording van 
die vraag niet toe. In de zaak Kus worden RI 64/221 en artikel 14 lid 1 Besluit 1/80 naast 
elkaar genoemd. Gezien het feit dat de uitleg van de bepalingen van Besluit 1/80 de 
beginselen volgt die onder artikel 48-50 (oud) EG erkend zijn, moet worden aangenomen, 
dat het openbare orde criterium in de zin van het EG-recht uitgelegd wordt. In de 
Nederlandse jurisprudentie" en Vreemdelingencirculaire wordt deze interpretatie clan ook 
terecht toegepast,' zij het dat de Circulaire op andere en soms op dezelfde plaats ook een 
wider criterium gebruikts" en niet expliciteert dat het criterium ook op de gezinsleden van 
Turkse werknemers toegepast moet worden. Wordt een Turkse werknemer met toepassing 
van het EG-criterium ongewenst verkiaard, dan kan de vraag gesteld worden of er 
bijzondere regels moeten gelden bij de opheffing van de ongewenstverklaring. Daartegen 
spreekt, dat Turkse onderdanen niet net als EG-onderdanen aanspraak op nieuwe toelating 
aan het Associatierecht ontlenen.'" 

25.8 Conclusie 

De Associatie EG-Turkije is niet tot stand gekomen en daarmee is het volledige vrij verkeer 
van personen ook niet gerealiseerd. De geleidelijke ontwildceling in die richting moet — 
behoudens de stand-still bepalingen — gebeuren door de Associatieraad. De Associatieraad 
heeft ten aanzien van werknemers een begin met die ontwildceling gemaakt. De 
belangrijkste bepalingen zijn daarbij de voortgezette toegang tot de arbeidsmarkt in een Lid-
Staat voor Turkse werknemers en toegang tot de arbeidsmarkt voor gezinsleden van Turlcse 
werknemers. 
Het is de jurisprudentie van het Hof van Justine, die betekenis gegeven heeft aan hetgeen de 
Associatieraad vastgesteld heeft. De jurisprudentie is in Nederland goed bekend en daar 
wordt uitvoering aan gegeven. 

885  Raad van State, 16 december 1993, no. RO 2.90.1341 (MR 1994,4!); Rb. 's-Gravenhage zp Amsterdam 27 
november 1996, AWB 95/11839, JUB 1997,4/I. 
8a6  Vc 1994 134/9.1, waar het gaat om dat criterium. In dal zelfde 9.1 wordt onder gezinsleden en onder 
vestigingsvergunning uitgeglian van het nationale openbare orde criterium. 
ul  In Vc 8I/2.5.2 en 81/4.5.4 staat Steen dater geen sprake mag zijn van gevaar voor of inbreuk op de openbare 
rust en de openbare orde of de nationale veil' gheid, het nationak crib:rium dus. Het welct verwarring dat dear niet 
ook tilt de bewoordingen blijlct dat het EG-criterium bedoeld wordt. In B11/5.2.2.2 wordt zelfs alleen naar A4 
verwezen voor de interpretatie van deze bewoordingen 
1411  Zie Rb. 's-Gravenhage zp Amsterdam 27 november 1996, AWB 95/11839, JUB 2997,4/I. 
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26 Samenwerkingsovereenkomst EG-Marokko 

Samenwerkingsovereenkomst EG -Marokko 

De Samenwerkingsovereenlcomst EG-Maroldcom geeft geen bepalingen inzalce het vrij 
verkeer van personen. De overeenkomst is ook niet bedoeld om op termijn naar een 
dergelijk vrij verkeer toe te werken. De overeenkomst kent wet enkele bepalingen ter 
bescherming van de wederzijdse onderdanen die at op het grondgebied van een van de 
Partijen toegelaten zijn. Die staan in Titel III, betreffende Samenwerking op het gebied van 
de arbeidskrachten. Artikel 41 tot en met 43 daarin gaan over sociale zekerheid en andere 
uitkeringen. 
Zo schrijft artikel 40 voor, dat elke Lid-Staat op Marokkanen werkzaam op zijn grondgebied 
een regeling toepast die wordt gekenmerkt door het ontbreken van elke vorm van 
discriminatie op grond van nationaliteit tussen deze werknemers en zijn eigen onderdanen 
voor wat betreft de arbeidsvoorwaardens' en lonen. Dat artikel kan ook verblijfsrechtelijke 
consequenties hebben ten aanzien van een Maroldcaan die rechtmatig op het grondgebied 
van een Lid-Staat werkt. Volgens het Hof in de zaak El Yassini staat artikel 40 niet in de 
weg aan de weigering een verblijfstitel te verlengen van iemand die nog een 
dienstbetrekking heeft, maar voor wie de oorspronkelijke reden van toelating niet meer 
bestaat. Dat is anders, wanneer de weigering tot gevolg heeft, dat het recht op daadwerkelijk 
verrichten van arbeid, dat betrokkene is verleend door een tewerkstellingsvergunning met 
een langere geldigheidsduur dan de verblijfstitel, in gevaar zou komen, zonder dat zullcs om 
redenen van bescherming van een wettig overheidsbelang, zoals redenen van openbare orde, 
openbare veiligheid en volksgezondheid, gerechtvaardigd is."' Niet duidelijk is welke 
betekenis het openbare orde criterium hier heeft. Uit deze uitspraak kan geconcludeerd 
worden, dat voor zover betrokkene nog een recht op arbeid heeft, daaruit noodzakelijk een 
recht op verblijf volgt omdat het recht op arbeid anders illusoir zou zijn. Dit ongeacht het 
doel waarvoor betrokkene oorspronkelijk is toegelaten. Het betekent niet, dat betrokkene 
aan het gewerkt hebben een recht op voortgezette instemming om te werken kan ontlenen. 
Hoewel de tekst van artikel 40 dat niet expliciet vermeldt, leest het Hof er wet in, dat de 
werkzaamheden rechtmatig moeten zijn. 
In Nederlandse termen betekent dat, dat iemand die toegelaten is voor arbeid, een 
verblijfsaanspraak heeft voor dezelfde duur als de tewerkstellingsvergunning die voor hem is 
afgegeven. Nu er veelal een tewerkstellingsvermning voor drie jaren wordt verleend en het 
verblijf gedurende die periode niet verbroken wordt, behoudens bijzondere omstandigheden, 
hoeft dit niet tot beleidswijzigingen te leiden. Wanneer er sprake is van bijzondere 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Maroklco, 
Rabat 27 april 1976, Verordening (EEG) nr. 2211/78, PbEG 1978 L 264. 

Blijkens HvJ 31 januari 1991, zaak C-18/90 (Kziber) wordt het begrip arbeidsvoorwaarden breed uitgelegd. In 
de Vander Elst-zaak wordt het felt dat Belgie er zorg voor moet dragen dat Marokkanen er voor wat betreft de 
arbeidsvoorwaarden, lonen en sociale zekerheid als EG-onderdanen behandeld moeten worden en dat er dus geen 
reden is voor Franlcrijk om tewerkstellingsvergunningen te vragen wanneer deze Maroklcanen met hun bedrijf in 
Frankrijk diensten verrichten, HvJ EG 9 augustus 1994, zaak C-43/93. 
891  HvJ EG 2 maart 1999, zaak C-416/96 (El Yassini). Het Hof overweegt eerst, dat voor EG-werknemers geen 
absoluut verblijfsrecht bestaat en dan dat de vergelijking met het EG-Turkije associatierecht niet opgaat, omdat het 
daaraan ten grondslag liggend verdrag een ander doel heeft en de verblijfsjurisprudentie ontwikkeld is op basis van 
besluiten van de Associatieraad. 

303 



Europese Gemeenschap 

omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het niet tijdig verlengen van de verblijfsvergunning, moet 
nagegaan of die omstandigheden dusdanig zijn dat ze de Marolckaanse werlcnemer mogen 
afhouden van het werken. Niet tijdig verlengen zal reden kunnen zijn voor een sanctie, maar 
niet voor het aantasten van het verblijfsrecht. De Samenwerkingsovereenkomsten tussen de 
EEG en respectievelijk Algerije (38-41) 592  en Tunesie (39-42),"' (en de intniddels weer 
opgezegde met Joegoslavid, 44-47r hebben gelijkluidende bepalingen. 

592  PbEG 1978, L 263. 
"3  PbEG 1978, L 265. 

PbEG 1983, L 41; opzegging: PbEG 1991 L 315/48 en 325123 
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27 Euro-Mediterrane overeenko mst EG-Marokko 

Euro-Mediterrane overeenkomst EG -Marokico 

In 1996 is een Euro-Mediterrane Overeenkomst gesloten tussen de Europese 
Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds en Maroklco anderzijds, waarbij een associatie 
tot stand wordt gebracht. 8" De associatie die met deze overeenkomst tot stand wordt 
gebracht, gaat niet zover als die in de Associatie-overeenkomst EG-Turkije, die 
uitdrukkelijk de weg moest banen naar een EG-lidmaatschap voor Turkije. Op het gebied 
van het personenverkeer is er dan ook geen bepaling, waarin gerefereerd wordt aan de 
artikelen 48-66 (oud) EG. 
Partijen komen een recht van vestiging voor en liberalisering van dienstverlening door 
vennootschappen van Partijen (artikel 31). Deze doelstelling moet uitgevoerd worden door 
een Associatieraad. Bij deze bepalingen is niet gerefereerd aan vestiging als zelfstandige of 
dienstverrichting door personen. 
Titel VI gaat over sociale en culturele samenwerking. Hoofdstuk I van deze titel bevat 
bepalingen inzake werIcnemers. Ten aanzien van deze werknemers, wordt artikel 40 van de 
Samenwerkingsovereenkomst EG-Marokko herhaald (artikel 64). Artikel 64 voegt echter 
uitdrukkelijk toe, dat het discriminatieverbod ook geldt voor personen die gerechtigd zijn 
tijdelijk een beroepsactiviteit in loondienst uit te oefenen. De Associatieraad heeft geen 
bevoegdheden gelcregen ten aanzien van artikel 64. Wel bestaat er een bevoegdheid ten 
aanzien van sociale zekerheid, waarover de bepalingen 65, 67 en 68 nauw de 
Samenwerkingsovereenkomst volgen. 

• Artikel 66 bepaalt, dat de bepalingen van dit hoofdstuk niet van toepassing zijn op 
onderdanen van partijen die illegaal op het grondgebied van het gastland verblijven of 
werken. Aangenomen moet worden, dat er bij de uitleg van het begrip `illegaal' rekening 
gehouden moet worden met hetgeen het Hof in de jurisprudentie over de EG-Turkije 
associatie heeft gezegd ten aanzien van `legaal'. Dat betekent, dat men niet al illegaal is, als 
er bijvoorbeeld iets mis is gegaan met een van de documenten, maar wel als men helemaal 
niet in overeenstemming met de nationale voorschriften het grondgebied heeft betreden of 
daar heeft verbleven. 
Deze overeenkomst is niet expliciet gelimplementeerd in het Nederlandse 
vreemdelingenrecht en nog niet in de jurisprudentie aan de orde gekomen. 

Hoofdstuk II van Titel IV gaat over een dialoog op sociaal gebied. Dialoog is het instrument 
voor onderzoek naar de manieren en voorwaarden om vooruitgang te bewerkstelligen wat 
betreft het verkeer van werknemers, de gelijke behandeling en de sociale integratie van 
ingezetenen van Marokko die legaal op het grondgebied van een gaststaat verblijven (artikel 
69). 

Eenzelfde overeenkomst is in 1995 gesloten met Tunesie s" en Israel' en Jordanie. 

8"  Trb. 1996, 231. Kamerstukken 11 25 303. 
896  Trb 1996, 29; Trb. 1998, 61: in werking getreden per 1 maart 1998. Kamerstukken 11 24 821. 

Kamerstukken 1125 036. 
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28 Europaovereenkomst EG-Hongarije 

28.1 Werknemers algemeen 

28.1.1 Inleiding 

Europa-overeenkomst EG-Hongarije 

De Europaovereenkomsten brengen een associatie tot stand tussen de Europese 
Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds en een midden Europees land anderzijds. Er 
zijn Europaovereenkomsten in werking met Hongarijes", Polen", Roemenie"°, Bulgarije, 
Slowakije, 902 Tsjechie. 903  Deze overeenkomsten zijn voor wat betreft het personenverkeer 
gelijkluidend. Hier zal de Overeenkomst met Hongarije behandeld worden. Daarbij zal alien 
aandacht besteed worden aan de regels ten aanzien van Hongaarse onderdanen op het 
grondgebied van een van de Lid-Staten van de EG, en niet op de omgekeerde situatie. 
Titel IV gaat over het verkeer van werknemers, de vestiging en het verrichten van diensten. 
Hoofdstuk I, over verkeer van werknemers, kent bepalingen inzake de sociale zekerheid en 
inzake de bevoegdheid van de Associatieraad het verkeer van werlcnemers te verbeteren. 
Artikel 37 komt hieronder aan de orde. Hoofdstuk II gaat over vestiging. Hoofdstuk III over 
het dienstenverkeer. Het Hof van Justitie is bevoegd met betrekking tot de uitleg van deze 
overeenkomsten. 

Artikel 37 lid 1 gaat over de gelijke behandeling van Hongaarse werknemers en de toegang 
van hun echtgenoten en kinderen tot de arbeidsmarkt. In tegenstelling tot soortgelijke 
bepalingen in het associatierecht EG-Turkije of de Samenwerkingsovereenkomst EG-
Marokko, is de aanhef van artikel 37: "Volgens de in elke Lid-Staat geldende voorwaarden 
en modaliteiten". Daarmee hebben de Lid-Staten ten opzichte van eerder verdragen met 
derde landen meer ruimte gecreeerd om te bepalen, hoe de rechten moeten worden 
verwezenlijkt. Daarmee is niet zonder meer gezegd, dat (delen van) deze bepaling geen 
rechtstreekse werking kunnen hebben; dit is aan het Hof van Justitie om te bepalen. 

28.1.2 Analyse 

Volgens die voorwaarden en modaliteiten, is de behandeling van werlcnemers van 
Hongaarse nationaliteit,' die wettig op het grondgebied van een Lid-Staat zijn 
tewerkgesteld vrij van elke vorm van discriminatie op grond van nationaliteit ten opzichte 
van de nationale onderdanen, wat betreft de arbeidsvoorwaarden, beloning of ontslag. Nu 

8" PbEG 1993 L 347: artikelen 37-57; in werking 1 februari 1994. 
899  PbEG 1993 L 348: artikelen 38-58; in werking 1 februari 1994. 
8°°  PbEG 1994 L 357: artikelen 38-58. 
981  PbEG 1994 L 358: artikelen 38-58. 
982  PbEG 1994 L 359: artikelen 38-58. 
9°3  PbEG 1994 L 360: artikelen 38-58. 
904  In het vervolg zal gesproken worden van Hongaarse werIcnemers. Waarschijnlijk is de verdragsformulering 
gekozen met het oog op het feit dat er ook veel Hongaren zijn die niet de Hongaarse nationaliteit hebben. 
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het doel is dat er geen discriminatie is, heeft de staat relatief weinig ruimte om de 
verwezenlijking van dit onderdeel naar eigen inzicht in te vullen. 
Het woord `wettig' is nieuw ten opzichte van de Samenwerkingsovereenkomst EG-
Marokko, waar het Hof wel vooronderstelde dat aan de nationale voorwaarden voor 
tewerkstelling moet worden voldaan. In artikel 10 Besluit 1/80 EG-Turkije werd 'tot de 
legate arbeidsmarkt behoren' gebruikt. 
De discriminatie op grond van nationaliteit, die niet mag voorkomen, omvat — gezien de 
jurisprudentie van het Hof onder de oude artikelen 7 en 6 EG zowel directe als indirecte 
discriminatie. Ook wanneer deze bepaling niet rechtstreeks werkt, zal de Lid-Staat daar alert 
op moeten zijn. 
Het discriminatieverbod is beperkt tot de arbeidsvoorwaarden, beloning of ontslag. Ontslag 
lcwam in eerdere verdragen van de EG met derde landen nog niet voor, maar werd veelal 
wel in arbeidsvoorwaarden ingelezen. Onder arbeidsvoorwaarden kan veel vallen. In de 
zaak Kziber gaf het Hof er een uitleg aan, die aan sociaal voordeel in de zin van artikel 7 lid 
2 Verordening 1612/68 doet denken. In de zaak El Yassini, gaaf het Hof aan, dat dit 
discriminatieverbod ook betekent, dat iemand voor de periode waarvoor hij nog recht heeft 
om te werken, in beginsel verblijfsrecht moet hebben. Dit ongeacht of zijn oorspronlcelijk 
verblijfsdoel nog bestaat. 

Onder de in elke Lid-Staat geldende modaliteiten, hebben de wettig verblijvende echtgenoot 
en kinderen van de wettig tewerkgestelde werknemer gedurende de periode van het 
toegestaan tewerkstellingsverblijf van die werknemer toegang tot de arbeidsmarIct. Een 
uitzondering geldt gezinsleden van seizoenarbeiders en werknemers die onder bilaterale 
overeenkomsten vallen, tenzij die overeenkomsten daar juist in voorzien. Nederland heeft 
niet een dergelijke overeenkomst met Hongarije, noch met de andere landen waarmee een 
Europaovereenkomst bestaat."' De uitzondering strekt zich behalve voor 
seizoenwerlcnemers niet tot andere tijdelijk tewerkgestelden uit. 
De gezinsleden die dit recht hebben zijn echtgenoot en kinderen, in tegenstelling tot artikel 
7 Besluit 1/80 EG-Turkije, waar over gezinsleden gesproken wordt. De nationaliteit van de 
echtgenoot en kinderen is niet relevant, evenmin als de leeftijd of afhankelijkheid van de 
kinderen. Samenwonen is niet voorgeschreven; niet uitgesloten is dat het Hof dat - 
behoudens objectieve omstandigheden - wel zal vereisen.' In tegenstelling tot het 
evengenoemde artikel 7 is er geen wachtperiode van drie jaar voor de gezinsleden aan het 
recht toekomen. 
Wel is de duur van het aan gezinsleden toegekende recht beperkt tot de periode van 
toegestaan tewerkstellingsverblijf van de werlcnemer. Toegestaan tewerkstellingsverblijf 
duidt enerzijds op de instemming van de overheid met dat verblijf; als die instemming er is, 
dan is het niet meer bepalend, of betrokIcene misschien onderbrekingen in de arbeid heeft, 
bijvoorbeeld op grond van ziekte of verandering van baan. 

9°5  Artikel 41 moedigt aan een dergelftke overeenkomst et sluiten. Vooroorlogs verdrag met Polen? 
9°6  Dat heeft het Hof Aliens uitgemaakt ten aanzien van artikel 7 Besluit 1/80, waar samenwonen oak niet 
genoemd worth, maar wet dat gezinsleden zich bij de werknemer hebben mogen voegen. Een van de re denen, 
waarom het Hof het nationale vereiste van samenwonen wel overeind hield was het voorkomen van misbruik. De 
objectieve omstandigheden zien op de situatie waarin gezinsleden in verband met de plaats van opleiding of werk 
niet samen lcunnen wonen. 
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28.1.3 Implementatie 

Europa-overeenkomst EG-Hongarije 

Nu de echtgenoot geen recht op toegang tot de arbeidsmarkt voor onbepaalde duur lcrijgt, 
kan het ook niet gebeuren, dat hij vervolgens als werknemer wordt aangemerkt en de 
echtgenoot die eerst werknemer was nu als gezinslid. 
Voorwaarde is verder, dat de gezinsleden wettig verblijven. Dat betekent in elk geval, dat 
betrokkenen overeenkomstig de nationale voorwaarden toegang en verblijf verkregen 
hebben. Vervolgens kan weer de vraag gesteld worden of er aan hun recht op toegang tot de 
arbeidsmarkt weer recht op verblijf gedurende die arbeid ontleend kan worden. Dat is vooral 
van theoretisch belang, omdat de gezinsleden gezien de wettige binnenkomst en binding met 
de duur van het verblijf van de werlcnemer, verblijfsrecht omwille van gezinshereniging 
zullen hebben. 
Het felt dat het recht van de gezinsleden niet beperkt is tot het ingaan op arbeidsaanbod, 
maar zich uitstrekt tot toegang tot de arbeidsmarkt, betekent dat zij om toegang kunnen 
hebben tot de faciliteiten die het vinden van werk bevorderen. 
Zodra gezinsleden gebruik gemaakt hebben van hun toegang tot de arbeidsmarkt en ze de 
Hongaarse nationaliteit hebben, zijn ze ook werknemer in de zin van artikel 37 lid 1 en moet 
hun behandeling vrij van elke vorm van discriminatie zijn. Gezinsleden van een andere 
nationaliteit, vallen niet zelf onder de werking van deze bepaling. Hun discriminatie zou 
hooguit indirecte discriminatie van de werlcnemer kunnen zijn. 

Over de openbare orde wordt niets geregeld ten aanzien van werknemers in het algemeen en 
hun gezinsleden. 

Dit onderdeel van het Associatierecht is niet als zodanig gdmplementeerd. Het 
discriminatieverbod is in artikel 1 van de grondwet en in de wet gelijke behandeling 
verankerd. De uitspraak El Yassini, die ook voor onderdanen van landen waarmee 
Europaovereenkomsten gesloten zijn gevolg kan hebben, is nog niet geImplementeerd. 
Ten aanzien van echtgenoten en kinderen kent de WAV en Vreemdelingencirculaire een 
recht op toegang tot de arbeidsmarkt toe. De nuances van de bepaling zijn misschien te 
gedetailleerd om op te nemen in de Vreemdelingencirculaire. Volstaan zou lcunnen worden, 
om bij beslissingen ten aanzien van werknemers en hun gezinsleden uit landen waannee een 
Europaovereenkomst gesloten is, contact op te laten nemen met de IND wanneer een 
negatieve beslissing overwogen wordt. 

De nationale rechter heeft zich nog niet uitgesproken over dit onderdeel. In de jurisprudentie 
ten aanzien van onderdanen van landen waarmee Europaovereenkomsten zijn gesloten gaat 
het veeleer om eerste toelating. 

28.1.4 Conclusie 

De Europaovereenkomst regelt voor werlcnemers in het algemeen alleen sociale zekerheid, 
toegang tot de arbeid voor gezinsleden en een discriminatieverbod voor wat betreft de 
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arbeidsvoorwaarden, beloning en ontslag. De reikwijdte van dat verbod is nog niet precies 
vast te stellen, maar kan verder gaan dan woorden arbeidsvoorwaarden, beloning en ontslag 
in eerste instantie doen vermoeden. 
Omdat het hier beschrevene wel tot afwijking van het beleid kan dwingen, maar in relatief 
specifieke situaties, is het de vraag in hoeverre dit onderdeel tot in detail geimplementeerd 
moet worden in de regelgeving. 

28.2 Vestiginr 

28.2.1 Inleiding 

Meteen vanaf de inwerkingtreding verleent een Lid-Staat aan Hongaarse vennootschappen 
en onderdanen een niet minder gunstige behandeling voor vestiging dan aan eigen 
onderdanen.' Elke Partij kan de vestiging en activiteiten van vennootschappen en 
onderdanen op zijn grondgebied regelen, voor zover deze regelingen niet discrimineren ten 
opzichte van eigen onderdanen en vennootschappen (artikel 45). Vestiging wordt nader 
gedefinieerd in artikel 44 lid 5. 

28.2.2 Analyse 

Voor onderdanen betekent vestiging het recht op toegang tot en uitoefening van 
economische activiteiten anders dan in loondienst, alsmede het recht ondernemingen op te 
richten en te beheren. Er valt niet onder: het zoeken naar of aarinemen van werk op de 
arbeidsmarkt. Vestiging geeft voor een onderdaan geen recht op toegang tot de 
arbeidsmarkt. Het bepaalde in het hoofdstuk over vestiging is ook niet van toepassing op 
personen die niet uitsluitend zelfstandig zijn (artikel 44 lid 5). Op deze wijze heeft men 
willen uitsluiten, dat onder de vlag van vestiging mensen in wezen arbeid in loondienst 
(gaan) verrichten. De vraag is, of hieruit afgeleid kan worden, dat men als zelfstandige geen 
werkzaamheden mag doen, die ook in loondienst gedaan kunnen worden of in een bepaalde 
Lid-Staat gewoonlijk in loondienst gedaan worden. Die vraag is des te belangrijker, nu 
bedrijven steeds meer activiteiten die ze eerder zelf deden, nu uitbesteden aan anderen. Het 
antwoord op die vraag is afhankelijk van See factoren. Ten eerste wat de betekenis is van 
de zinsnede `strekt zich niet uit tot het zoeken naar of het aannemen van werk op de 
arbeidsmarkt'. Betekent dit dat men geen uitzendbureaus of soortgelijke bedrijven mag 
opzetten, of betekent het (nog) iets anders. Ten tweede is de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie over misbruik van belang. Daarvan kan gezegd worden, dat het Hof enerzijds streng 
is ten aanzien van misbruik en fraude, maar dat dan wel vast moet staan dat daarvan sprake 
is. Dat is veelal aan de nationale rechter om te bepalen. Anderzijds vindt het Hof dat het 
gebruik maken van de mogelijkheden die worden geboden, geen misbruik als de intentie 

9°7  Ten aanzien van de vestiging van filialen, agentschappen en zich zelfstandig vestigende onderdanen gold een 
overgangsterrnijn tot I februari 1999. 

Artikel 44 lid 3; zie voor een omschrijving van vennootschap en onderdaan artikel 48. Er geldt een bepencing 
voor de in Bijlage Xlle vermelde gebieden en aangelegenheden, artikel 47 lid 6. 
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niet op misbruik gericht is 909  en staat het Hof een extensief gebruik van mogelijkheden voor. 
Onder economische activiteiten worden met name activiteiten van industriele en 
commerciele aard, van het ambacht en van de vrije beroepen verstaan. 91° Deze opsomming is 
niet limitatief. Tconomische activiteiten (anders dan in loondienst)' is een EG-begrip. 9 " 
Aangenomen moet worden, dat het Hof hierop, net als in het Associatierecht EG-Turkije, de 
beginselen zal toepassen, die aan het vrij verkeer van EG-onderdanen ten grondslag liggen. 
Dat betekent onder andere, dat er geen sprake van hoeft te zijn, dat de economische 
activiteiten de uitoefenaar voorzien van een inkomen dat de nationale minimum 
inkomensnorm haalt of overstijgt. 
Gezegd kan worden, dat artikel 44 lid 3 en artikel 45 een discriminatieverbod betreffen. Dit 
is toegespitst op de vestiging en de uitoefening van economische activiteiten en daarmee 
ruimer dan dat van artikel 37. De formulering staat er niet aan in de weg, dat het Hof van 
Justitie veel van de beginselen ontwikkeld ten aanzien van het onderscheid tussen eigen en 
EG-onderdanen in het EG-recht hier toepast. 

Volgens artikel 45 regelt elke Partij de vestiging op zijn grondgebied van o.a. Hongaarse 
onderdanen die zich vestigen. Dat betekent, dat elke Lid-Staat zelf toegang, toelating en 
verblijf kan regelen, mits die regels niet discriminerend uitpaldcen. De discriminatie mag 
niet optreden ten opzichte van de eigen onderdanen; er is geen gelijkstelling aan EG- 
onderdanen. Dat betekent dus niet zonder meer, dat de EG-verblijfsregelingen van 
toepassing zijn. 9 " Wel zal naar vaste jurisprudentie van het Hof in het EG-recht en het EG-
Turkije associatierecht, er op toegezien moeten worden, dat de nationale formaliteiten niet 
zo ver gaan dat ze de vestiging hinderen of belemmeren. Of dit betekent, dat de Lid-Staten 
hierbij het EG-verblijfsrecht als voorbeeld moeten nemen, is aan het Hof van Justitie om uit 
te maken. Op dit punt heeft de Associatieraad geen nadere bevoegdheden gekregen. 
Artikel 53 geeft een voorbehoud met betrekking tot de openbare orde, openbare veiligheid 
en de volksgezondheid. Deze beperking moet uitgelegd worden overeenkomstig Richtlijn 
64/221 EG en de daarop gebaseerde jurisprudentie. 
De bepalingen inzake vestiging zijn niet van toepassing op werkzaamheden die verband 
houden met de uitoefening van openbaar gezag, zelfs niet indien deze slechts voor een 
bepaalde gelegenheid geschieden (artikel 53). Artikel 37 is niet op zelfstandigen van 
toepassing; daarmee is er niets geregeld ten aanzien van de gezinsleden van deze personen, 
tenzij het niet bij zich kunnen hebben wonen van gezinsleden onder het discriminatieverbod 
van artikel 45 valt. 

" Knoors; Kol. 
910  Artikel 44 lid 5 onder c. 
911  Rb. 's-Gravenhage zp Amsterdam 1 juli 1997, RV 1997, 94 stelde dat prostitutie een economische activiteit 
anders dan in loondienst kan zijn en dat deze term uitgelegd moest worden overeenkomstig artikel 52 (oud) EG. 
912  Het EG-verdrag regelt ook alleen de vestiging (en het verrichten van diensten), behoudens - nader uit te werken 
- openbare orde voorbehoud. Richtlijn 73/148/EEG heeft dan ook geen expliciete basis in het EG-verdrag. Daar 
ontbreekt echter een verwijzing naar de nationale autoriteiten. 
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28.2.3 Implementatie 

De Vreemdelingenwetgeving refereert niet aan de Europaovereenkomsten. In de 
Vreemdelingencirculaire gaat Hoofdstuk B419.2 over de toelating van zelfstandigen en de 
toelating van sleutelpersoneel. Daarbij wordt kort de tekst van de overeenkomst kort 
weergegeven. Datzelfde gebeurt in hoofdstuk B12/ 4.2.3 voor zelfstandigen. 
Op zelfstandigen is hetzelfde toelatingsbeleid van toepassing als op overige niet-EG-
onderdanen, met uitzondering van het vereiste dat aangetoond moet worden dat met de 
activiteiten een wezenlijk Nederlands belang gediend is en dat hij de leeftijd van zestig jaar 
nog niet heeft bereikt. Ten aanzien van de openbare orde wordt het nationale criterium 
gegeven, in plaats van het EG-criterium. Ook bij het middelenvereiste wordt aan het 
nationale beleid vastgehouden en niet aan de EG-uitleg van economische activiteit, waarbij 
niet volledig aan het middelenvereiste voldaan hoeft te worden. 
Het beleid is erop gericht, te voorkomen dat mensen als zelfstandige werk doen om de 
vereisten van toelating als werknemer te omzeilen. Daartoe is er onder andere een 
`Gelijkstellings-amvb" ontworpen. Deze wordt ook toegepast ten aanzien van 
zelfstandigen uit landen waarmee een Europaovereenkomst is gesloten. De overeenkomst 
biedt geen basis voor dit beleid. Of het ermee in strijd is, zal uiteindelijk door het Hof van 
Justitie bepaald moeten worden. Wij achten, in het licht van de zogenaamde 
`misbruikjurisprudentie' het uitvoeren door een zelfstandige van werk dat gewoonlijk in 
loondienst gedaan wordt niet in strijd met de Overeenkomst. 

De jurisprudentie die er is over Europaovereenkomsten gaat allemaal over de vestiging en 
betreft voomamelijk de overeenkomst met Polen, 9" die dezelfde nummering heeft als die 
met Hongarije. In de zogenaamde Texpolzaakm gnat het met name om de vraag, of Polen, 
die een vennootschap gevormd hebben, rechten aan de Europaovereenlcomst kunnen 
ontlenen. Deze worden hen tot op heden onthouden, omdat een schijnconstructie 
aangenomen wordt. Ondanks het feit dat het Hof van Justitie zich nog niet over deze materie 
heeft uitgesproken en er verschillende begrippen zijn in de overeenkomst die tot nadere 
uitleg noden, vond de rechter het niet nodig prejudiciele vragen te stellen. In een 
Tsjechische zaak interpreteerde de rechter leconomische activiteiten anders dan in 
loondienst' uit de overeenkomst in de zin van artikel 52 (oud) EG." 6  

913  VC 8I2/4.2.3; 5th. 1992, 478. 
914  Pres. Rb. Haarlem, 3 april 1998, AWB 98/1313 (iv 1998, 83) 
Rb. Haarlem, 6 februari 1998, AWB 9715467 (IV 1998, 51) 
Pres. Rb. Haarlem, 21 november 1997, AWB 96/5007 Um 96/5015, 96/5832 Um 96/5837, 96/5839, 96/5841, 
96/5843, 96/5844, 96/5848 Um 96/5850, 96/5852, 96/5854, 96/5856, 96/5858, 96/5859, JV 1998, 12; RV 1997,95 
Pres. Rb. Den Bosch, 22 maart 1996, AWB 96/1540 (JUR 1996, nr.9, 18) 
Pres. Rb. Den Bosch 10 juni 1996, AWB 96/3501 (JUB 1996, 13/8) 
Pres. Rb Den Bosch 26 mei 1995, RV 1995,93 
Pres. Rb Alkmaar 9 december 1994, RV 1994, 80 
915  De zalcen van 3 april 1998; 6 februari 1998; 21 november 1997; 9 december 1984 uit bovenstaand rijtje. 
916  Rb. 's-Gravenhage zp Amsterdam 1 juli 1997, RV 1997, 94. 
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De Europaovereenkomsten voorzien in vestiging van zelfstandigen en onderdanen. Voor 
onderdanen is van belang, dat ze een economische activiteit anders dan in loondienst 
verrichten, waarbij ook niet gedeeltelijk in loondienst gewerkt mag worden. Zowel die 
economische activiteit als het verbod van discriminatie en het openbare orde voorbehoud 
leent zich voor toepassing door het Hof van Justitie van de beginselen van vrij verkeer die in 
de EG-jurisprudentie erkend zijn. 

28.3 Sleutelpersoneel 

Bedrijven of hun dochterondernemingen die zich vestigen in een Lid-Staat hebben het recht 
daar personeel van hun eigen nationaliteit in dienst te nemen voor sleutelposities. De werk-
en de verblijfsvergunning dekken slechts de tijd van de tewerkstelling (artikel 52 lid 1). De 
Lid-Staten mogen deze mensen dus beperken in de opbouw van hun rechten. 
Artikel 52 lid 2 beschrijft precies en uitgebreid wanneer er sprake is van een sleutelpositie. 
Het komt erop neer, dat het moet gaan om mensen die verantwoordelijk zijn voor het 
management van de organisatie en wier werkzaamheden een aantal specifieke taken 
omvatten of om mensen die in het bezit zijn van hoge of ongewone kwalificaties. 
Deze werknemers moeten voor detachering in de Lid-Staat minstens een jaar in dienst zijn 
bij de betroklcen organisatie. 
Werknemers die als sleutelpersoneel aangesteld worden, hebben de ook de rechten van 
artikel 37, te weten gelijke behandeling en toelating van gezinsleden. Verder is op hen het 
EG openbare orde begrip van toepassing (artikel 53). 
Ten aanzien van het sleutelpersoneel ligt het niet voor de hand, dat het Hof van Justitie aan 
zal nemen, dat EG-beginselen toegepast moeten worden bij de uitleg van de 
overeenkomstr het gaat hier uitdruldcelijk om het recht tot indienstnemen van het bedrijf 
dat is vastgelegd en niet het recht om te werken van de werknemer in een sleutelpositie. Wat 
dat betreft doet sleutelpersoneel eerder denken aan het 'Vander Elst-personeel'. 

De Vreemdelingenwetgeving refereert niet aan de Europaovereenkomsten. In de 
Vreemdelingencirculaire gaat Hoofdstuk B4/9.2 over de toelating van zelfstandigen en de 
toelating van sleutelpersoneel. Daarbij wordt kort de tekst van de overeenkomst kort 
weergegeven. Datzelfde gebeurt in hoofdstuk B11/5.10. 
Voor de werknemer die een sleutelpositie heeft moet een tewerkstellingsvergunning 
aangevraagd worden, waarbij de Algemene directie van de arbeidsvoorzieningsorganisatie 
kan toetsen of betroklcen inderdaad een sleutelpositie inneemt. Gaat het om iemand, die niet 
dezelfde nationaliteit heeft als zijn organisatie, dan zal de gebruikelijke toets of er sprake is 
van prioriteitgenietend aanbod plaatsvinden. Daarnaast moet betrokkene een 
verblijfsvergunning aanvragen, die aan de nationale beleidsvoorwaarden getoetst wordt, met 
uitzondering van het doe waarvoor verblijf gevraagd wordt. Dit is ten aanzien van de 
openbare orde ten onrechte, omdat hier het EG-criterium getoetst moet worden. 

917  Met uitzondering van de openbare orde; dat voorbehoud is krachtens artikel 53 (57) ook op werknemers in een 
sleutelpositie van toepassing. 
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28.4 Dienstenverkeer 

Hoofdstuk III regelt het dienstenverkeer. Het vrije dienstenverkeer's wordt geleidelijk tot 
stand gebracht, waarbij de Associatieraad de nodige maatregelen neemt. De Associatieraad 
heeft de liberalisering nog niet ter hand genomen (artikel 55). Aangenomen moet worden, 
dat artikel 55 lid 1 rechtstreekse werking ontbeert. De bevoegdheid die de Associatieraad 
heeft staat echter niet in de weg aan het verminderen van beperkingen en belemmeringen 
door de individuele Lid-Staat. Er ontbreekt een standstil-clausule of een discriminatieverbod 
met betreklcing tot het dienstenverkeer. 
De titel van Hoofdstuk II is dienstenverkeer. Artikel 55 lid I is zo geformuleerd, dat zowel 
de dienstenontvangers als de dienstenverrichters eronder vallen. Dat is in artikel 55 lid 2, 
over de verplaatsing, niet meer zo. Naartnate de liberalisering tot stand komt staan partijen 
voor twee categorieen personen de tijdelijke verplaatsing toe (artikel 55 lid 2). 
Ten eerste ten aanzien van personen die de dienst verrichten of die als sleutelpersoon voor 
de dienstverrichter werken. De periode van verblijf die daarrnee gepaard gaat, zal 
afhankelijk zijn van de duur van de dienstverrichting, maar zal altijd tijdelijk zijn. Er 
worden onder de overeenkomst geen rechten opgebouwd. Op het sleutelpersoneel dat 
diensten verricht, is artikel 37 (non discriminatie en rechten van gezinsleden) van 
toepassing, omdat het om werknemers gaat. Op de zelfstandige die zich verplaatst om een 
dienst te verrichten, is artikel 37 noch een vergelijkbare bepaling van toepassing. 
Ten tweede staan partijen de tijdelijke verplaatsing toe van vertegenwoordigers van 
vennootschappen of onderdanen, die tijdelijk toegang wensen te lcrijgen voor 
onderhandelingen over de verkoop van diensten of het aangaan van overeenkomsten. Zij 
mogen dan niet zelf betrokIcen zijn bij de dienstverrichting of bij directe verkoop aan het 
publiek. 
Artikel 55 lid 2 heeft rechtstreekse werking, maar er kan pas een beroep op gedaan worden, 
naarmate het dienstenverkeer geliberaliseerd wordt 
Op beide categorieen is de EG openbare orde beperking van toepassing (artikel 57). Dat 
betekent, dat wanneer een Hongaars onderdaan eenmaal toegelaten is met het oog op 
dienstverrichting, het EG openbare orde criterium moet worden toegepast, ook als het vrij 
verkeer van diensten nog niet tot stand gebracht is. 
Voor wat betreft het dienstenverkeer zijn de Europaovereenkomsten niet geimplementeerd, 
in de wetgeving noch in de Vreemdelingencirculaire. Nu de liberalisering nog niet op gang 
is gekomen, is dat geen probleem. 

28.5 Conclusie Europaovereenkomst 

Navenant men de samenwerking tussen de EG en de Midden-Europese Staten op afzienbare 
termijn wil laten uitmonden in een volledig Lidmaatschap van die landen, is er in de 
Europaovereenkomsten weinig geregeld ten aanzien van vrij verkeer. Niet alleen ontbreken 
bepalingen ten aanzien van het vrij verkeer van werknemers en zijn de bepalingen ten 
aanzien van het dienstenverkeer beperkt. Er is ook geen algemeen discrirninatieverbod. Dat 

' 1 ' Veer het vervoer gelden aparte regels. 
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zal het Hof niet beletten om ten aanzien van werknemers en zelfstandigen de beginselen 
ontwildceld in de jurisprudentie inzalce het vrij verkeer toe te passen. 
De implementatie heeft plaats gevonden ten aanzien van de zelfstandigen en het 
sleutelpersoneel. Die is problematisch op het punt van de openbare orde bij zelfstandigen en 
sleutelpersoneel. Ten aanzien van hen hebben de overeenkomsten ook de meest duidelijke 
algemene gevolgen. Het verdient aanbeveling ten aanzien van onderdanen van staten 
waarmee een Europaovereenkomst is gesloten, een voorgenomen negatieve beslissing voor 
te leggen aan de IND, die dan ook de overige aspecten van de overeenkomsten in het oog 
kan houden. 
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29 Titel IV EG-verdrag: derdela nders 

29.1 Inleiding 

Titel IV EG-verdrag 

Per 1 mei 1999 is het Verdrag van Amsterdam in werking getreden. Die Titel gaat over 
"Visa, asiel, immigratie en andere beleidsterreinen die verband houden met het vrije verkeer 
van personen." Als doel van die titel is steeds aangegeven'het tot stand brengen van een 
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardig. Deze doelstelling is nu nog terug te vinden 
in de aanhef van artikel 61, dat een programmatische bepaling is en een overzicht geeft van 
de maatregelen die tot stand gebracht moeten worden. Artikel 61 legt ook de link met de 
strafrechtelijke bepalingen van de Derde Pijler van het Unieverdrag. 

Titel IV geeft vooral een opsomming van onderwerpen op immigratierechtelijk gebied, 
veelal met termijnen waarbinnen uitvoeringsregelgeving tot stand gebracht moet zijn. 
Daarbij gelden bijzondere institutionele bevoegdheden, waarop in dit verband niet ingegaan 
wordt. 92° Het Hof van Justitie is ingevolge artikel 68 juncto artikel 234 (177 oud) EG onder 
andere bevoegd prejudiciele vragen te beantwoorden inzalce Titel IV."' Deze vragen moeten 
dan wel aflcomstig zijn van de hoogste nationale rechter in de betreffende zaalc. Voor zover 
Titel IV al geImplementeerd is door het Schengenrecht en de Verordeningen onder het oude 
artikel 100 c, bestaat die bevoegdheid dus al sinds 1 mei jongsleden. 
Titel IV geldt niet ten aanzien van het Verenigd Koninlcrijk en Ierland,mmaar deze landen 
kunnen via een bijzondere procedure verzoeken mee te mogen doen ten aanzien van 
bepaalde uitvoeringsbesluiten."'Noorwegen en IJsland zijn geen partij bij het EG-verdrag. 
Via een apart verdrag nemen zij wel deel aan bepaalde onderdelen. 924  Denemarken is niet 
zonder meer gebonden aan hetgeen onder Titel IV tot stand komt. 925  

Er bestaan met betreklcing tot de in Titel IV te regelen onderwerpen al een aantal 
instrumenten, die al dan niet onder deze titel gebracht zijn. Wij onderscheiden. 

919  Zie het Actieplan van de Raad. 
920  Artikel 67 EG. 
921  Met uitzondering van de krachtens artikel 62 punt 1 genomen maatregelen. 
922  Schengenprotocol, Protocol betreffende de toepassing van bepaalde aspecten van artikel 7a EG op het Verenigd 
Koninkrijk en Ierland en Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland bij het Verdrag 
van Amsterdam. 
923  20 Mel 1999 heeft het VK een verzoek ingediend ingevolge artikel 4 van het Schengen Protocol om deel te 
nemen aan de Schengenmaatregelen, die betrekking hebben op handhaving en strafrechtelijke samenwerking, 
inclusief het SIS. Ierland heeft vervolgens een dergelijk verzoek aangekondigd. 
924  Noorwegen en 'island doen mee voor wat betreft de in Titel IV geincorporeerde Schengenregels en de 
voortbouwing op die regels, verdrag van 19 mei 1999. Deze landen kunnen, net als overigens onder Schengen het 
geval was, wel mee overleggen over de vorming van nieuwe regels, maar niet meebeslissen. Kunnen zij zich niet 
vinden in een door de overige ex-Schengen staten (=EG-staten minus Verenigd Koninkrijk en Ierland) aangenomen 
besluit, en passen zij het niet toe, dan volgt opzegging van de samenwerking tussen Partijen. 
925  Zie het Protocol betreffende Denemarken bij het Verdrag van Amsterdam. Denemarken is partij bij Schengen en 
gaf de voorkeur aan een intergouvemementele besluitvormingsprocedure zoals onder Schengen. Denemarken zal 
nu de in de Rand aangenomen besluiten toepassen, wanneer deze vervolgens volgens een nationale procedure 
geldend recht worden voor Denemarken. 
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a. De besluiten tot stand gekomen op basis van artikel 100c EG. Deze besluiten 
moeten nu geacht worden hun rechtsbasis in Titel IV te vinden.' 

b. De instrumenten tot stand gekomen tussen de EG-Lid-Staten voor het Verdrag van 
Maastricht in werking tad." Deze hebben (nog) niet hun rechtsbasis in het EG-
verdrag maar vormen wel geldend recht. 

c. De zogenaatnde Derde Pijler instrumenten." Deze hebben (nog) niet hun 
rechtsbasis in het EG-verdrag maar vormen wel geldend recht. 

d. Het Schengen acquis." Dit heeft zijn rechtsbasis in Titel IV EG. 
Voor zover de hier genoemde opsomming niet bindende instrumenten betreft, zullen deze 
niet besproken worden in dit onderzoek. Er is niet in voorzien, dat deze instrumenten direct 
overgaan naar Titel IV. Of en in hoeverre ze als voorbeeld zullen dienen bij de 
implementatie van Titel IV is nog filet precies te zeggen. Ook van het hierboven genoemde 
Verdrag van Dublin staat nog niet vast, of de bepalingen ervan ongewijzigd onder Titel IV 
terecht zullen komen. Dat verdrag is echter tot op dat moment van lcracht en zal daarom 
besproken worden in een apart Hoofdstuk. Ten aanzien van het Schengenacquis is 
vastgesteld welke van de besluiten van het Uitvoerend Comite van Schengen van kracht 
blijven en hun rechtsbasis in het EG-recht gaan vinden" 

In het navolgende zullen de bepalingen van Titel IV EG besproken worden. Waar er al 
verordeningen, richtlijnen en Schengenbepalingen zijn, die nu hun rechtsbasis gevonden 
hebben in Titel IV, zullen deze bij de betreffende bepaling besproken worden. Daarbij zal 
uiteraard aan de orde komen, hoe deze bepalingen in de Nederlandse 
vreemdelingenwetgeving getmplementeerd zijn. 

926  Het betreft; 
Verordening (EG) 1683/95 betreffende de invoering van can uniform visummodel, PbEG 1995, L 164 
Verordening (EG) 2317/95 ter bepaling van de derde staten waarvan de onderdanen bij de buitengrenzen van de 
Lid-Staten in het bezit moeten zijn van een visum, PbEG 1995, L 234. Inmiddels is Cr een nieuwe verordening over 
hetzelfde onderwerp Verordening (EG) 574/99, PbEG 1999, L72. 
Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en lerland zijn wel volledig gebonden aan deze verordeningen. 
927  Dit betrell het verdrag van Dublin en can aantal resoluties en aanbevelingen. Een lijst van deze instrumenten is 
opgenomen in Bijlage I bij dit onderzoek betreffende verdragstelcsten. Zie voor een onderzoek naar de 
implementatie van daze instrumenten Bodes en Femhout 1999. Een lijst van deze instrumenten is opgenomen in 
Bijlage I bij dit onderzoek betreffende verdragsteksten. 
926  Dit zijn - op een gemeenschappelijke optreden inzake schoolreisjes en een inzake luchthaventransitvisa na - niet 
bindende instrumenten als resoluties, aanbevelingen, en enkel gemeenschappelijke standpunt. Zie voor een 
onderzoek naar de implementatie van deze instrumenten Bodes en Femhout 1999. 
929  Protocol tot opneming van het Schengenacquis in het kader van de Europese Unie. Het Schengen acquis dat 
wordt opgenomen bevat niet al het Schengenrecht, maar alleen dat Schengenrecht waarvan uitgemaalct is dat het 
'nog relevant is'. Behalve de bepalingen van de Schengen uitvoeringsovereenkomst (nniv asiel) zijn dat vele 
besluiten van het Uitvoerend Comite van Schengen en enkele besluiten van andere Schengenlichamen. 20 mei heeft 
de Rand vastgesteld dat de bepalingen inzake immigratie en asiel een rechtsbasis zullen vinden in de vierde titel 
van het EG-verdrag en de bepalingen inzake justitie en politic in de derde pijler van het Unieverdrag. Het Schengen 
Informatie Systeem worth in eerste instantie ook in de derde pijler van het Unieverdrag ondergebracht. Overigens 
blijft de Schengen Uitvoeringsovereenkomst, net als het Schengen Aldword van 1985, volledig van Icracht, evenals 
de op basis daarvan genomen besluiten van het Uitvoerend Comite van Schengen, voor zover ze niet bij het besluit 
Sch/Com-ex (99)9 herz Van 28 april 1999 (zonder terugwerkende kracht) ingetrokken zijn. Zo blijft het 
definitieartikel (I SUO) bestaan zonder dat het onder het EG-recht gebracht wordt, terwij1 het wel bepalend zal zijn 
voor het in de EG gancorporeerde Schengenrecht. 
9"  Zie Komersiukken 111998/1999, 19 326, 226 en de ter inzage gelegde stukken. 
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Vooraf zij opgemerkt, dat het definitieartikel van de Schengen uitvoeringsovereenkomst 
geen rechtsbasis in het EG-verdrag lcrijgt, maar wel van toepassing blijft op de uitleg van de 
bepalingen uit de overeenkomst. Verder zij opgemerlct, dat het Schengenrecht niet EG-
onderdanen betreft. EG-onderdanen komen wel in artilcel 6 SUO aan de orde (controle aan 
de buitengrens), en kunnen de binnengrenzen van het 'Schengengebied' overschrijden omdat 
daar geen controle meer uitgeoefend wordt. Ze kunnen niet in het SIS opgenomen worden. 
Ten aanzien van niet-EG-onderdanen die afgeleide rechten van vrij verkeer hebben, is de 
SUO wel van toepassing, zij het dat het EG-recht tot een andere toepassing kan dwingen."' 

29.1.1 Artikel 62 EG: afschaffing binn engrenscontroles 

Titel IV EG-verdrag 

Uitvoering: artikel 2 Schengen Uitvoeringsovereenkomst (SUO); zie ook Artikel 64 lid 2 
EG. 

Door de incorporatie van artilcel 2 SUO geldt de afschaffmg van de binnengrenscontrole per 
1 mei binnen de EG, en wel voor het continentale gedeelte van de EG plus Noorwegen en 
Usland. De grenscontrole mag alleen in bijzondere gevallen tijdelijk weer ingevoerd worden 
(artikel 2 lid 2 SUO). Artikel 64 lid 2 EG slaat ook op deze situatie en is kent een zwaardere 
procedure voor de Lid-Staat die het aangaat. Daar kan een maatregel voor 6 maanden 
genomen worden. Frankrijk heeft echter sinds de inwerkingtreding van de SUO de 
grenscontrole met Belgit en Luxemburg niet opgeheven. 
De opheffing van de grenscontrole laat de mogelijkheid van binnenlands 
vreemdelingentoezicht onverlet (artilcel 2 lid 3 SUO). 

De opheffmg van de grenscontrole is niet expliciet in de Nederlandse 
vreemdelingenwetgeving geImplementeerd. Deze maatregel heeft zijn beslag gekregen in de 
beperking van het aantal aangewezen grensposten waarlangs het land binnengegaan moet 
worden. 
Artikel 19 Vw voorziet in vreemdelingentoezicht na grensoverschrijding. Dis is niet bedoeld 
als verkapte grenscontrole. 9" 

29.1.2 Artikel 62 EG: gemeenschappe lijke buitengrenscontroles en toegang 9" 

Uitvoering: artikel 3-7 SUO ; artikel 26 SUO; Belsuiten van het Uitvoerend Comite 
Schengen (UCS); 28 april 1999 is er nog een herziene versie van het Gemeenschappelijk 
handboek buitengrenzen vastgesteld. 934 Artikel 92 - 94, 96 SUO en UCS-besluiten zijn 
vooralsnog onder de derde pijler van het Unieverdrag gebleven. 

931  Omdat de SUO daar niet apart op in gaat, moet die uitzondering gezocht worden in de algemene uitzondering 
van bijvoorbeeld intemationale verplichtingen in artikel 5 lid 2 SUO. 
932  Zie over het uitoefenen van vreemdelingentoezicht in internationale treinen RV 1997, 68. 
933  De Commissie heeft een ontwerp buitengrenzenverdrag voorgesteld COM(93) 684 final. Met de incorporatie 
van het Schengenacquis hoeft dat niet voortgezet te worden. 
934  Sch/Com-ex (99) 13, zie Kamerstukken II 1998/1999, 19 326, 225. 
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Ten aanzien van de normen en procedures die bij de uitvoering van de personencontrole aan 
de grenzen in acht genomen moeten worden, regelen de artikelen 3-7 SUO voldoende om te 
constateren, dat artikel 62 lid 2 onder a geimplementeerd is. Het Schengen Handboek 
Grensbewaking bevat gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften, waarmee de 
grensbewakingambtenaren uit de voeten moeten kunnen. Het Handboek is niet publiek en 
kan hier niet verder aan de orde komen. Het Handboek heeft zijn weerslag gevonden in de 
Grensbewakingcirculaire, die wet publiek is. Er kan hier niet aangegeven worden, hoe het 
handboek geimplementeerd is. Artikel 62 lid 2 is dusdanig algemeen, dat het weinig zin 
heeft de Grensbewalcingscirculaire hieraan te toetsen. 

Artikel 3 SUO betreft de plaatsen en tijden van buitengrensoverschrijding. Dat is in het 
Vreemdelingenbesluit gefinplementeerd. ArtiIce! 4 gaat over het scheiden van personen op 
de luchthavens, al naar gelang ze binnen het Schengengebied blijven of erin komen of 
uitgaan. Oat is inmiddels in Nederland geimplementeerd, niet zozeer in de regelgeving als in 
de praktijk. De controle op bagage gebeurt op de luchthaven van vertrek en de luchthaven 
van eindbestemming. 

Artikel 5 SUO betreft toegang. Lid 1 geeft de voorwaarden waaronder toegang verleend kan 
worden. Deze betreffen een geldig grensoverschrijdingsdocument, zonodig met een visum, 
het zonodig staven van het reisdoel, het beschilcken over voldoende middelen van bestaan, 
het niet ter fine van weigering gesignaleerd staan en het geen gevaar zijn voor de openbare 
orde, nationale veiligheid of de intemationale betreldcingen van een van de Partijen. 
Mike! 5 lid 1 SUO is geimplementeerd in artikel 6 juncto artikel 8 Vw en hoofdstuk Vb. 
Deze bepalingen geven aanspraak op toegang en verblijf van rechtswege bij het voldoen aan 
de bepalingen. Op grond van artikel 49 Vw moet artikel 8 niet alleen voor Nederlands 
grondgebied maar voor het grondgebied van alle Partijen toegepast worden. Op grond van 
artikel 3 Vw moeten de grensbewalcingambtenaren de aanwijzingen van de Minister van 
Justitie in acht nemen. Signaleringen in het SIS gelden als dergelijk aanwijzingen. 

Aan een vreemdeling die niet aan de voorwaarden van artikel 5 SUO voldoet, kan toegang 
verleend worden op grond van humanitaire overwegingen, om redenen van nationaal belang 
of wegens intemationale verplichtingen (artikel 5 lid 2 SUO). In dat geval geschiedt 
toelating voor het nationale grondgebied. In het geval van Nederland is dat het 
Beneluxgrondgebied. 
Deze bepaling is niet in de vreemdelingenwetgeving geimplementeerd. Aangenomen wordt 
dat de bevoegdheid wet bestaat. 

De vreemdeling die een verblijfstitel of een visum voor lang verblijf heeft voor een andere 
Partij, dient doorgang te worden verleend zonder de voorwaarden van artikel 5 lid 1 te 
stellen (artikel 5 lid 3). Die bepaling is niet in de vreemdelingenwetgeving 
gelmplementeerd. 

Artikel 6 gaat over de controles die aan de buitengrens uitgevoerd worden. Deze bepaling is 
uitgewerkt in het Handboek Grensbewaking en in de Grensbewakingscirculaire. 
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Titel IV EG-verdrag 

Artikel 26 SUO gaat over sancties voor luchtvaartmaatschappijen die passagiers aanvoeren 
die niet voor toegang in aatunerking komen. Als rechtsbasis onder het EG-verdrag is artikel 
63 (3) SUO aangewezen, waar toegang wel genoemd wordt, mar dat toch over verblijf voor 
lange duur gaat. Alleen wanneer deze maatregel op asielzoekers (die immers voor langer 
verblijf komen) gericht is, is dat een juiste rechtsbasis; anders zou artikel 62 lid 1 beter 
passen. 
Dat de luchtvaartmaatschappijen een verlengde vorm van grenscontrole uitoefenen, zonder 
publielcrechtelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden is aan veel lcritiek onderhevig. 
Het feit dat zij geen publiekrechtelijke bevoegdheden hebben, maalct niet dat de staat in deze 
gevallen niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor bijvoorbeeld een schending van 
artikel 3 EVRM. 

29.1.3 Artikel 62 EG: visa voor kort v erblijf 

Uitvoering: 
- Verordening 1683/95 betreffende de invoering van een uniform visummodel, Pb 1995, 

L 164 (ogv artikel 100c EG (oud) ) 
- Verordening 574/99 ter bepaling van de derde staten waarvan de onderdanen bij de 

buitengrenzen van de Lid-Staten in het bezit moeten zijn van een visum, Pb 1999. L 
72 (ogv artikel 100c EG (oud) ). 

- Artikel 9-17 SUO + UCS-besluiten, inclusief de Schengen Visuminstructiem 
Ook van toepassing, maar niet onder Titel IV gebracht: Gemeenschappelijk optreden 
schoolreisjes en Gemeenschappelijk optreden luchthaventransitvisa. 936  

Verordening 574/99 betreffende de visumplichtige landen bevat een lijst van 101 
visumplichtige landen (+ Taiwan). De Lid-Saten houden hun eigen bevoegdheid (in het geval 
van Nederland zijn dan eerst de (Titel IV/)Schengenregels en vervolgens de Beneluxregels van 
toepassing - artikel 6 van de Verordening laat dat expliciet toe) om over visavereisten te 
beslissen ten aanzien van staatlozen en vluchtelingen 937  en ten aanzien van onderdanen van 
landen die niet op de gemeenschappelijke lijst staan. Ze mogen ook bepaalde personen 
(zeelieden, bemanning luchtvaartuigen) vrijstellen van de visumverplichting. 

Het model van het visum wordt bepaald door verordening 1683/95. 

Een visum wordt (artikel 9 SUO) afgegeven volgens gezamenlijke criteria, waarbij artikel 5 
SUO de basis vormt (artikel 15 SUO). De bevoegdheid tot afgifte van de visa blijft echter 
een nationale. Het visum is in beginsel geldig voor het hele Schengengebied. Er is 
samenwerking tussen de diplomatieke posten in het buitenland van de Schengenlanden met 
het oog op het gezamenlijk voeren en handhaven van het visumbeleid in elk land. Daarbij 
geldt een procedure ter bepaling van de staat die het meest aangewezen is om het visum af 
te geven en ter raadpleging van de diplomatieke posten van de andere Schengenstaten en 

935  Deze instructie is 28 april 1999 nog herzien, Sch/Com-ex (99) 13, zie Kamerstukken // 1998-1999, 19326, 225. 
936  PbEG 1996, L 164. 
937  Zie echter het Raad van Europa-verdrag inzake visa voor vluchtelingen. 
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eventueel hun centrale autoriteiten. De samenwerking wordt ondersteund door een 
computersysteem dat van het SIS afgeleide gegevens bevat. 
Er is een Schengen Visum instructie, die niet openbaar is. 
De implementatie van het visumrecht in de Nederlandse vreemdelingenwetgeving is 
gebrek1cig. 

29.1.4 Artikel 62 EG: circulatierecht 

Uitvoering: artikel 2 SUO; artikel 19-25 SUO en besluiten UCS 
Het circulatierecht is niet expliciet gemplementeerd in de Nederlandse 
vreemdelingenwetgeving. 

29.1.5 Artikel 63 EG: maatregelen inzake asiel, vluchtelingen en ontheemden 

Uitvoering: nog niets 

Ten aanzien van de verantwoordelijlcheid voor de behandeling van een asielverzoek door 
een van de Lid-Staten moeten regels gesteld warden (artikel 63 lid 1.a) Het asielhoofdstuk 
van de SUO is bij het Protocol van Bonn buiten toepassing verklaard met ingang van het 
moment dat het Verdrag van Dublin in werking zou treden (1 september 1997). Er is geen 
bepaling in of bij het Verdrag van Amsterdam die aangeeft dat het Dublinverdrag in Titel IV 
EG een rechtsbasis vindt. Zie verder het aparte hoofdstuk over het verdrag van Dublin. 

Ten aanzien van de minimumnormen voor de opvang van vluchtelingen, de 
minimumnormen voor het aanmerken van onderdanen van derde landen als vluchteling en 
de minimumnormen voor de procedures voor de toekenning en intreldcing van de 
vluchtelingenstatus, moeten nieuwe besluiten genomen worden en we! birmen 5 jaar. 
Daarbij kunnen de onder de derde pijler van het Unieverdrag ontwiklcelde instrumenten als 
voorbeeld dienen. Zodra dat gebeurd is, is het Hof van Justitie voor de Europese regio de 
intemationale en daarmee hoogste autoriteit ten aanzien van de uitleg van het 
vluchtelingenverdrag. 
Ten aanzien van ontheemden moeten maatregelen genomen worden, voor wat betreft de 
tijdelijke protectie en de bevordering van het evenwicht tussen de inspanningen tussen de 
Lid-Staten."' Op dit gebied is het in de derde pijler niet gelukt tot overeenstemming te 
komen,'" met uitzondering van twee resoluties ten aanzien van Bosniers. 

" Op dit laatste punt geldt de 5 jaar termijn niet, artikel 63 lid 4. 
"De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan inzake tijdelijke bescherming van ontheemden: COM(97) 93 
def.; COM(98) 372 def.; COM(98) 733 def. 
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29.1.6 Artikel 63 EG: toelating en verblijf (regulier) 

29.1.7 Artikel 63 EG: illegale immigratie en repatriering 

29.1.8 Artikel 63 EG: rechtspositie en vrij verkeer gevestigde derdelanders 

29.1.9 Artikel 64 EG: openbare orde 

29.1.10 Artikel 12 EG en derdelanders 

940  Zie voor een onderzoek naar de implementatie van deze instrumenten Bodes en Femhout 1999. 

Titel IV EG-verdrag 

Uitvoering: nog niets 
Binnen vijfjaar moeten ook regels gesteld worden met betreklcing tot toelating van 
vreemdelingen die niet voor asiel komen. Op dat punt bestaan era! resoluties betreffende de 
toelating voor gezinshereniging, arbeid in loondienst en arbeid als zelfstandige en voor studie."' 
De Cotrunissie heeft een voorstel gedaan onder de Derde Pijler voor een verdrag betreffende de 
toelating van derdelanders tot het grondgebied van de Lid-Staten (COM(97)387 final). 

Uitvoering: artikel 23 SUO 
Ten aanzien van dit onderwerp is de SUO summier (artikel 23) en is er een enkel derde 
pijler instrument. Wel wordt er in Cirefi op samengewerkt tussen de uitvoerende diensten 
van de Lid-Staten, met name op het gebied van de informatie-uitwisseling. 
De inwerkingtreding van het verdrag van Amsterdam heeft wet geleid op herbezinning van 
het beleid inzake terug- en overname overeenkomsten. 

Artikel 63 lid 4 geeft aan, dat de maatregelen omschreven moeten worden volgens welke 
legaal verblijvende derdelanders zich in andere Lid-Staten mogen vestigen. Hier geldt de 
termijn van 5 jaar niet. 

Titel IV laat de handhaving van de openbare orde en de binnenlandse veiligheid onverlet. 

Artikel 12 van het EG-verdrag zoals gewijzigd door het Verdrag van Amsterdam betreft het 
verbod onderscheid naar nationaliteit te maken binnen de werkingssfeer van het Verdrag en 
onverminderd bijzondere bepalingen daarin. Dit artikel heeft als artikel 7 EEG-verdrag en 
artikel 6 EG-verdrag een rijke jurisprudentie opgeleverd, vaak samen met andere 
discriminatieverboden. De jurisprudentie betreft het onderscheid naar nationaliteit tussen 
EG-onderdanen. Het artikel is daar ook voor geschreven. Er lijkt consensus te bestaan onder 
kenners van het EG-recht, dat dit artikel ook na inwerkingtreding van het Verdrag van 
Amsterdam alleen op EG-onderdanen - en in hun kielzog de derdelanders die van hen 
afgeleide rechten hebben - ziet. Dat zou een interpretatie contra legem zijn, als Titel IV 

323 



Europese Gemeenschap 

betreffende het immigratierecht ten aanzien van derdelanders deel tilt maakt van het EG-
verdrag. 
Zou niet de leer, maar de bewoording van de bepaling gevolgd worden, dan heeft dat tot 

gevolg, dat de EG en de Lid-Staten bij het maken en toepassen van immigratierecht, geen 
(ongerechtvaardigd) onderscheid naar nationaliteit mogen maken. Dat betekent geenszins, 
dat derdelanders een soortgelijke positie als EG-onderdanen kunnen claimen. Het betekent 
we!, dat maatregelen ten aanzien van onderdanen van een bepaald derde land, of een 
bepaalde groep derde landen, niet zonder meer slechter mogen zijn dan die ten aanzien van 
andere derde landen. Rechtvaardiging. 
De vraag of derdelanders op grond van een bepaling uit Titel IV juncto artikel 11 en een 
andere bepaling uit het EG-verdrag rechten andere rechten dan volgend uit Titel IV aan het 
EG-recht kunnen ontlenen (bijvoorbeeld toegang tot een beroepsopleiding in een andere 
Lid-Staat dan die van verblijf) valt buiten het bestek van dit onderzoek, maar zal vooralsnog 
met 'nee' beantwoord worden. Anders dan de bepalingen betreffende het personenverkeer 
van EG-onderdanen, betreffen die van Titel IV namelijk niet het verkeer tussen de Lid-
Staten, maar toelating en verblijf in I van de Lid-Staten. Len uitzondering hierop is artikel 
64 lid 4. 
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30 Overeenkomst van Dublin 

30.1 Inleiding 

30.1.1 Voorwerp en doel van de Over eenkomst 

Overeenkomst van Dublin 

De Overeenkomst van Dublin" van 15 juni 1990 is, blijkens de preambule, opgesteld in het 
kader van de harmonisatie van het Europees asielbeleid en beoogt vast te stellen welke Lid-
Staat verantwoordelijk is voor behandeling van een asielverzoek dat bij een van de Lid-
Staten wordt ingediend. Voor de vaststelling van de verantwoordelijke Lid-Staat geeft de 
Overeenkomst een aantal criteria. De Overeenkomst wit hiermee - blijkens de Preambule - 
de situatie voorkomen dat asielzoekers te lang in onzekerheid worden gehouden over de 
beslissing op hun verzoek en van de ene Staat naar de andere worden gestuurd zonder 
waarborg dat hun asielverzoek door een Staat behandeld zal worden. De Overeenkomst 
vervangt sinds de inwerkingtreding op 1 september 1997 de asielbepalingen van de Uitvoe-
ringsovereenlcomst van Schengen" en bevat gemeenschappelijke criteria ter beoordeling 
van de verantwoordelijke Lid-Staat. De Overeenkomst gaat uit van het feit dat elk 
asielverzoek in behandeling moet worden genomen, hetgeen een recht op asiel impliceert. 9" 
Welke Lid-Staat verantwoordelijk is voor de behandeling wordt bepaald door de criteria in 
de artikelen 4-8. De Overeenkomst laat in artikel 3 lid 5 echter ook de mogelijkheid open 
dat een asielverzoek door een derde land wordt behandeld, mits niet in strijd met het 
Vluchtelingenverdrag en bijbehorend Protocol. Non-refoulement ingevolge artikel 3 EVRM 
is echter in dit geval niet expliciet gewaarborgd, maar wordt naar vaste jurisprudentie 
verondersteld vanwege het feit dat alle Lid-Staten partij zijn bij het EVRM'. De 
verplichting van de verantwoordelijke Lid-Staat op grond van artikel 3 derde lid OvD om 
het asielverzoek te behandelen "overeenlcomstig zijn nationale wetgeving en zijn 
internationale verplichtingen" geeft aan deze veronderstelling ook enige (rechts)grond. 

30.2 Analyse 

30.2.1 Verdeelsystematiek 

Om te bepalen welke Lid-Staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielver-
zoek hanteert de Overeenkomst, in volgorde van prioriteit, de volgende criteria: 

941  Overeenkomst betreffende de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een 
asielverzoek dat bij een van de Lid-Staten wordt ingediend, PB C 254/1 van 19 augustus 1997. Hoewel deze 
overeenkomst geen EG-overeenkomst is, is hij bij het deel van dit bock dat over de Europese Gemeenschap gaat 
aangeplakt. 
942  Dublin-Protocol, Trb. 1994, 185, p.1-3; Trb. 1997, 237. 
943  Art. 3 OvD. 
944  Zie bijvoorbeeld Pres. Rb. 's-Grravenhage zp Zwolle 8 mei 1998, JV 1998, 123. Gemakshalve wordt daarbij 
voorbijgegeaan aan het felt dat met name Duitsland de toepasselijkheid van art. 3 EVRM - in strijd met vaste 
jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens - beperlct tot situaties van foltering van 
overheidswege, zie B.P Vermeulen c.a. 1998, P.  16. 

325 



Europese Gemeenschap 

326 

- wanneer een gezinslid van de asielzoeker als vluchteling in de zin van het Vluchtelingen-
verdrag is erkend in een Lid-Staat en daar legaal verblijft, is deze Staat verantwoordelijk, op 
voorwaarde dat de betrokkenen geen bezwaar hebben (art. 4) 
- wanneer de asielzoeker een geldige verblijfstitel heeft, dan is de Lid-Staat die deze titel 
heeft afgegeven verantwoordelijk voor de behandeling van het asielverzoek (art. 5(1)) 
- wanneer de asielzoeker een of meer geldige visa heeft of ongeldige visa, dan is de Lid-Staat 
die deze heeft afgegeven in beginsel verantwoordelijk voor de behandeling van het 
asielverzoek (art. 5(2)— (4)) 
- wanneer een asielzoeker komend uit een niet-EU-Lid-Staat illegaal een Lid-Staat is 
binnengekomen, dan is de Lid-Staat via welke hij is binnengekomen verantwoordelijk voor 
de behandeling van het asielverzoek, tenzij hij ten minste 6 maanden in een andere Lid-Staat 
heeft doorgebracht waar hij zijn verzoek heeft ingediend (art. 6) 
- de verantwoordelijkheid voor de behandeling van het asielverzoek ligt bij de Lid-Staat die 
verantwoordelijk is voor de controle bij binnenkomst van de vreemdeling op het grondgebied 
van de Lid-Staten, behalve wanneer de asielzoeker een Lid-Staat waar hij niet visumplichtig 
is, legaal betreedt en vervolgens een asielverzoek indient in een andere Lid-Staat waar hij 
evenmin visumplichtig is (art. 7) 
- wanneer geen van de bovengenoemde criteria van toepassing is, dan is de Lid-Staat waarbij 
het verzoek het eerst werd ingediend verantwoord1ijk voor de behandeling van het 
asielverzoek (art. 8). 

1ngevolge artikel 9 behouden Lid-Staten, ook als zij volgens bovenstaande criteria niet 
verantwoordelijk zijn voor de behandeling van een asielverzoek, de vrijheid om het toch te 
behandelen, met name om humanitaire redenen. Aan de artikelen 4 tot en met 8 wordt door 
de Nederlandse rechter rechtstreelcse werking ontzegd,"' zij het dat deze wel zelfstandig 
nagaat of Nederland de regels voor toedeling van verantwoordelijkheid juist heeft 
toegepast.'" Conflicten tussen de Lid-Staten over de interpretatie en de toepassing van de 
regels voor de verantwoordelijkheidstoedeling kunnen niet aan een intemationale rech-
terlijke instantie, zoals het EG-Hof van Justitie worden voorgelegd. 947  

30.2.2 Verplichtingen 

De verantwoordelijke Lid-Staat is verplicht: 
- de asielzoeker die in een andere Lid-Staat zijn verzoek heeft ingediend over te 
nemen met inachtneming van de voorwaarden en termijnen genoemd in artikel 11; 

945  Pres. Rb. 's-Gravenhage zp Zwolle 9 september 1998, JV 1998, 201. 
916  Zie Pres. Rb. 's-Gravenhage zp Zwolle 24 april 1998, JV 1998,97 en Pres. Rb. 's-Gravenhage zp Zwolle 8 mei 
1998, JV 1998, 123. 
947  Conflicten over de verantwoordelijkheidstoedeling komen nog steeds met een zekere regelmaat voor, zij het dat 
het percentage gehonoreerde claims wel stijgt. Kamerstuldcen 111997/1998, 19637, nr. 330, p. 8 vermeldt in dit 
verband ongeveer 70% gehonomerde claims; Kamerstukken 111998/1999, 19637, nr. 445 daarentegen ruim 80%. 
Zie voor een voorbeeld van een claimconflict uit de jurispmdentie Pres. Rb. Amsterdam 10 juli 1998, JV 1998, 
154. 
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om het asielverzoek volledig te behandelen (art. 10 lid 1 sub b); 9" 
- in beginsel die asielzoeker terug te nemen wiens verzoek in behandeling is, wiens 
verzoek is ingetrokken of verworpen en die illegaal in een andere Lid-Staat verblijft 
(art. 12 en 13). 

De Lid-Staten wisselen informatie uit over nationale wetgeving en praktijk ter zake van 
asiel, statistische gegevens en algemene informatie alsook individuele informatie noodza-
kelijk voor de vaststelling van de verantwoordelijke Lid-Staat, de behandeling van het 
asielverzoek en uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Geautomatiseerde 
verwerking van dergelijke gegevens is slechts toegestaan in overeenstemming met het 
Verdrag van Straatsburg van 1981 tot bescherming van personen m.b.t. de geautomatiseerde 
verwerking van persoonsgegevens (art. 14 en 15). Lid-Staten lcunnen ingevolge de artikelen 
16 en 17 voorstellen tot herziening/wijziging indienen. 

Artikel 18 geeft bevoegdheid tot het instellen van het zogenaamde Dublin-Comite dat 
bestaat uit een vertegenwoordiger van ellce Lid-Staat en de Commissie en voorgezeten 
wordt door de Lid-Staat die het voorzitterschap van de EU Raad uitoefent. Het Comite is 
verantwoordelijk voor het aannemen van herzieningen of wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten (art. 18). Het Dublin Comite heeft tot heden 3 uitvoeringsbesluiten 
aangenomen. Besluit Nr. 1/97 van 9 september 1997 9" dient duidelijk ter ondersteuning van 
de beoogde totale harmonisatie van de uitvoering van de Overeenkomst door de volgende 
aspecten te regelen: de algemene beleidslijnen voor de tenuitvoerlegging van de Over-
eenkomst; de berekening van de termijnen in het kader van de Overeenkomst; de overdracht 
van asielzoekers en de bewijsmiddelen in het kader van de Overeenkomst. Om tot een 
gehannoniseerde uitvoering te komen bevat het besluit als bijlagen een standaardformulier 
om te bepalen welke Lid-Staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een 
asielverzoek, een model van een voor de overdracht van asielzoekers bestemd doorlaat-
bewijs, een lijst van bewijsmiddelen en indicatieve elementen, een tabel voor 
overdrachtsverzoeken en een tabel voor statistische gegevens inzalce de toepassing van de 
Overeenkomst van Dublin. Besluit Nr. 2/97 van 9 september 1997' bepaalt dat het 
reglement van orde van de Raad 9" ook van toepassing is op het Comite. Hiermee is het 
probleem van gebreklcige democratische controle en openbaarheid van de Raad ook van 
toepassing geworden op het Comite. Besluit Nr. 1/98 van 30 juni 1998 9" bevat met name 
bepalingen over het gebruik van informatie over de wijze waarop asielzoekers de Europese 
Unie binnenkomen en de uitwisseling van vingerafdruklcen uit hoofde van artikel 15 van de 
Overeenkomst teneinde de efficiente toepassing ervan te garanderen. Het dient in feite de 

9"  In de Engelse tekst staat "to complete the examination" hetgeen vraagtekens oproept over de juiste vertaling en 
de gebruikelijke interpretatie van de Nederlandse telcst, als zou "volledige behandeling" een inhoudelijke behande-
ling van het asielverzoek garanderen, zie bijvoorbeeld A. Terlouw en P. Bodes 1997, p. 90. 
949  Pb L 281/1 van 14 october 1997. 
950  PbL 281/26 van 14 october 1997. 
951  Pb L 304/1 van 10 december 93 en Pb L 31/14 van 10 februari 1995. 
952  Pb L 196/49 van 14 juli 1998. 
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samenwerking, controle en bewaking van het toedelingssysteem en is daarmee een 
uitwerking van de artikelen 14 en 15 van de Overeenkomst. Verstreklcing van deze 
informatie is onderworpen aan nationaal recht en de beginselen inzake de bescherming van 
persoonsgegevens in de Europese Unie. 
Thans ligt een ontwerp-besluit ter besluitvorming veer betreffende de verantwoordelijkheid 
voor familieleden overeenkomstig artikel 3 vierde lid en artikel 9 OvD."' Het ontwerp-
besluit heeft betrelcking op de situatie dat leden van een zelfde familie in verschillende Lid-
Staten als asielzoeker verblijven of in dezelfde Lid-Staat terwij1 verschillende Lid-Staten 
verantwoordelijk zijn voor de behandeling van hun asielverzoek. Het beschrijft de 
voorwaarden waaronder Lid-Staten kunnen besluiten de verantwoordelijkheid voor het 
asielverzoek in de zin van de Overeenkomst van Dublin ten aanzien van individuele 
familieleden over te nemen van een andere, eigenlijk verantwoordelijke Lid-Staat. Van een 
overdracht van verantwoordelijkheid behoort volgens het ontwerp-besluit sprake te zijn als 
het om een onbegeleid minderjarig familielid gaat of warmer het familielid afhankelijk is 
van steun vanwege diens zwangerschap, geboorte, emstige ziekte of handicap dan wel 
gevorderde leeftijd. Daamaast is overdracht ook op humanitaire gronden mogelijk. 

30.2.4 1Critiek 

Een belangrijk punt van Icritiek op de Overeenkomst van Dublin betreft het ontbreken van 
communautaire rechterlijke controle. Zolang de Overeenlcomst niet is omgezet in een 
maatregel op grond van artikel 63 onder 1 sub a EG-Verdrag is het Hof van Justine ter zake 
niet bevoegd. Het ontbreken van bevoegdheid voor het Hof van Justine kan negatieve 
gevolgen hebben voor het harmoniserende effect, aangezien naleving en interpretatie nu 
worden overgelaten aan de nationale rechters en het Dublin-Comite. Het Comite kan wel 
een harmoniserende functie hebben, maar staat zelf niet onder rechterlijke controle. 
Bovendien is het functioneren van de Overeenkomst veeleer afhankelijk van een weder-
zijdse erkenning van elkaars negatieve beslissingen dan van elkaars positieve beslissingen. 
Een afwijzing in een Lid-Staat betekent in beginsel een afwijzing in alle Lid-Staten. Dit 
leidt bijna zeker tot ongelijke behandeling zolang het procesrecht en het materiele recht 
inzake asielzoekers/vluchtelingen niet is geharmoniseerd. 
Het systeem van de Overeenkomst van Dublin laat ondarilcs de doelstelling uit de Preambule 
'om asielzoekers niet fang in het ongewisse te laten', in feite asielzoekers juist door de 
claimprocedure lenge tijd in onzekerheid over de vraag in welk land zij uiteindelijk tot de 
asielprocedure worden toegelaten. En vervolgens dienen de asielzoekers de vaak lange 
procedures in de verantwoordelijke staat te doorlopen voordat zij zekerheid Icrijgen over de 
vraag of zij al dan niet voor bescherming in aarunerking komen. De claimprocedures verlopen 
moeizaam doordat veelal concrete bewijsmiddelen voor de vaststelling van de 
verantwoordelijke Lid-Staat ontbreken en vaak uitsluitend met indicatieve bewijsmiddelen de 
Lid-Staat van buitengrensoverschrijding en daannee de verantwoordelijkheid kan worden 
bepaald. Overigens, indien het systeem wel sluitend zou werken, zou het verdeelmechanisme 
van de Overeenkomst een onevenredige last leggen op de Lid-Staten aan de buitengrenzen - en 

Karnerstukkenll 1998/1999, 23490, nrs. 129 en 130. 
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met name aan de zuid- en oostgrenzen - van de Unie en blijven Lid-Staten zoals Nederland 
relatief gespaard. 
In de Nederlandse situatie worden vier maal zoveel asielzoekers bij andere Lid-Staten geclaimd 
dan dat Nederland verzoeken om overname van verantwoordelijkheid ontvangt. 954  Maar door de 
strilcte bewijsregels kan slechts een fractie van de asielzoekers die de Nederlandse oost- en 
zuidgrens overschrijden bij andere Lid-Staten worden geclaimd, terwijl deze asielwekers 
logischerwijs alien via andere Dublinlanden de Europese Unie zijn ingereisd en Nederland dus 
eigenlijk niet verantwoordelijk is. 9" Van de ingediende claims wordt weliswaar ongeveer 70% 
gehonoreerd,""maar van de gehonoreerde claims wordt slechts 25% daadwerkelijk overgecira-
gen.9" Veel asielzoekers verdwijnen thans met onbekende bestemming in de illegaliteit of 
dienen in een andere Lid-Staat een nieuw asielverzoek in.'" 

Conclusie 

de Overeenkomst bevat bindende verplichtingen om te bepalen welke staat 
verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek, zij het dat de Lid-Staten wel 
een zekere nationale afwijkingsvrijheid hebben behouden. Afgezien van het positieve aspect 
dat de Overeenkomst, impliciet, het recht op asiel in een bindend instrument vastlegt, 
overwegen de negatieve aspecten, te weten de afwezigheid van inhoudelijke harmonisatie, 
het gebrek aan rechterlijke controle op Gemeenschapsniveau, de onevenredige 
lastenverdeling over de Lid-Staten, de lange duur voordat een asielzoeker die in een andere 
Lid-Staat een asielverzoek heeft ingediend tot de asielprocedure in de verantwoordelijke 
Lid-Staat wordt toegelaten en de ondermijning van de Overeenkomst in de praktijk, doordat 
de Lid-Staten aan de bewijsmiddelen ten aanzien van hun verantwoordelijkheid (te) hoge 
eisen stellen. 

30.3 Implementatie in Nederland 

Het verdeelsysteem van de Overeenkomst van Dublin is in het nationale recht 
"gamplementeerd" door artikel 15b eerste lid onder a Vw, dat luidt: 

Overeenkomst van Dublin 

954  Kamerstukken // 1997/1998, 19 637, nr. 291, p. 13. De cijfers hebben betreldcing op de eerste drie jaren na de 
inwerkingstelling van de Uitvoeringsovereenkomst van Schengen. De eerste 10 maanden na de inwerkingtreding 
van de Overeenkomst van Dublin geven hetzelfde beeld: Nederland claimde verantwoordelijkheid bij andere Lid-
Staten in 4.000 gevallen en ontving zelf slechts 1.000 verzoeken. 
955  Volgens het Centraal Planbureau klopten van de 46.000 asielzoekers die in 1998 asiel vroegen 40.000 aan bij de 
aanmeldcentra aan de oost- en zuidgrens. Aangenomen mag worden dat het overgrote deel van deze asielzoekers 
via een ander Dublinland is gekomen. Nederland kon in 1998 slechts 6.000 claims indienen bij andere landen om 
asielzoekers terug te nemen. "Van de 40.000 potentiele claims wordt dus slechts een fractie ingediend", aldus het 
CPB; zie Trouw 8 april 1998. 
956  Van de in 1998 ingediende 6.000 claims werden er volgens het CPB 5.000 gehonoreerd. 
957  Kamerstukken 11 1997/1998, 19637, nr. 303, p. 8. De cijfers betreffen overigens nog het verdeelsysteem van de 
Schengen Uitvoeringsovereenkomst, waarbij slechts een aantal EU-Lid-Staten was betrokken. Onder vigeur van de 
Overeenkomst van Dublin, waarbij thans alle EU-Lid-Staten partij zijn, verlopen de claimprocedures nog moei-
zamer. 	 / 
958  Zie ook Hailbronner en Thierry, ZAR 1997, 2, p. 55 —66. 
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Dit artikel houdt in dat een hier ingediend asielverzoek niet-ontvankelijk is als een andere 
staat op grond van de Overeenkomst van Dublin voor de behandeling van het verzoek 
verantwoordelijk is. Deze regel lijdt evenwel uitzondering indien de asielaanvraag "berust 
op relevante feiten die bij de beslissing door de autoriteiten van dat land geen rol hebben 
kunnen spelen". Deze ontsnappingsclausule is op het eerste gezicht een uitwerking van 
artikel 3 vierde lid van de Overeenkomst van Dublin. Artikel 3 vierde lid OvD bevat echter 
een veel ruimere — zelfs ongeclausuleerde — bevoegdheid van een aangesloten staat die daar 
krachtens het verdeelsysteem niet verantwoordelijk voor is om (toch) een asielverzoek in 
behandeling te nemen. 
De uitzonderingsclausule die in artikel 15b eerste lid onder a Vw is opgenomen is echter 
veel beperkter. Deze heeft uitsluitend betrelcking op gevallen waarin een asielzoeker al een 
procedure in een ander land achter de rug heeft; de voltooid verleden tijd wijst daarop. 959  
lndien een andere staat verantwoordelijk is, terwijI de asielzoeker darn' niet is 
uitgeprocedeerd of nog helemaal geen asiel gevraagd heeft, kan de uitzonderingsbepaling 
dus niet van toepassing zijn. 
Kan ondanks de obligatoire redactie van artikel 15b eerste lid onder a Vw loch met een 
rechtstreeks beroep op artikel 3 vierde lid OvD behandeling door Nederland in andere 
gevallen worden ingeroepen? Tijdens de parlementaire behandeling van de 
Vreemdelingenwet lijkt deze mogelijkheid aanvaard te zijn. Daarin verdedigde de 
Staatssecretaris van Justitie het standpunt dat artikel 15b eerste lid onder a Vw 

Met deze uitlating lijkt de Staatssecretaris te suggereren dat artikel 15b eerste lid onder a 
Vw — ingeval van strijd met artikel 3 vierde lid OvD — op grond van artikel 94 Gw buiten 
toepassing bijft. Deze suggestie is evenwel onjuist. Zij veronderstelt dat artikel 3 vierde lid 
OvD een "een ieder verbindende bepaling" zou zijn, warn -van alleen al op grond van de 
redactie geen sprake kan zijn. Het gaat om een bevoegdheid de verantwoordelijkheid voor 
een asielverzoek aan zich te trekken, maar van een verplichting is geen sprake. Op welke 
wijze van deze bevoegdheid gebruik gemaakt wordt is in obligatoire bewoordingen 
neergelegd in artikel 156 eerste lid onder a Vw. Toch heeft de jurisprudentie aanvaard dat 
ook buiten het strikte kader van artikel 15b eerste lid onder a Vw om bevoegdheid voor 
Nederland aanwezig is om de behandeling van een asielverzoek met toepassing van artikel 3 

"9  Kamersilikken // 1992/1993, 22 735, nr. 5, p. 26, Zie ook Handelingen 111992/1993, p. 89-6652. 
96°  Handelingen 11 1992/1993, p. 91-678516786. 
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Een aanvraag om toelating als vluchteling wordt niet ingewilligd wegens de niet-
ontvankelijkheid ervan indien: 
a. een ander land, Partij bij het Verdrag van Geneve betreffende de status van 

vluchtelingen (Trb. 1966, 197) ingevolge een verdrag of een dit land en Nederland 
bindende besluit van een volkenrechtelijke organisatie verantwoordelijk is voor de 
behandeling van de aanvraag, tenzij deze berust op relevante feiten die bij de beslissing 
door de autoriteiten van dat land geen rol hebben kunnen spelen; 

"geen atbreuk kart doen en ook niet doet aan de mogelijkheid (...) om niettegenstaande de 
eerste verantwoordelijkheid van een ander land loch de verantwoordelijkheid voor een 
asielverzoek aan zich te trekken. Artikel 15b kan door een verdrag opzij worden gezet 
ingevolge artikel 92 (lees: 94) van onze Grondwet."96° 
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vierde lid OvD aan zich te trekken. Het beleid ter zake is uiteindelijk neergelegd in Vc 
B7/8.1.1.3. 

Conclusie 1: 
Teneinde buiten twijfel te stellen dat Nederland ook buiten de situatie als aangeduid in 
de "tenzij-clausule" bevoegd is de verantwoordelijkheid voor de behandeling van een 
asielverzoek aan zich te trekken, ware het wenselijk artikel 15b aanhef en eerste lid 
onder a Vw anders te redigeren. Zie voor een tekstvoorstel met betrekking tot de 
parallelle bepaling in het ontwerp nieuwe Vreemdelingenwet: conclusie 2. 

30.3.1 "Tenzij"-clausule 

Op welke wijze in Nederland aan artikel 3 vierde lid OvD toepassing wordt gegeven zal 
hiema onder 3 bij de artikelgewijze behandeling van de Overeenkomst van Dublin aan de 
orde komen. Hier zal nader worden ingegaan op de betekenis van de tenzij-clausule van 
artikel 15b eerste lid onder a Vw zelf De formule valt in tweeEn uiteen. Wil alsnog sprake 
zijn van ontvankelijlcheid in Nederland zal de asielzoeker allereerst in de verantwoordelijke 
staat "uitgeprocedeerd" moeten zijn. Vervolgens moet er sprake zijn van "relevante feiten" 
die bij de beslissing door de autoriteiten van dat land geen rol hebben lumen spelen. 

30.3.1.1 Uitgeprocedeerd 

"Uitgeprocedeerd" is een lastig begrip. De jurisprudentie"' geeft aan dat vereist is dat de 
asielzoeker in het verantwoordelijke land met onmiddellijke uitzetting bedreigd wordt en 
daartegen geen rechtsmiddel met schorsende werking kan instellen, terwijl de asielzoeker 
zelf de relevante administratieve en rechterlijke beslissingen uit het eerst verantwoordelijke 
land dient over te leggen. 962  Lange tijd is onduidelijk geweest hoever de asielzoeker in zijn 
beroepsmogelijkheden moet gaan. Heel ver, blijkt uit REK 17 augustus 1998, JV 1998, 158. 
Laat de asielzoeker na een rechtsmiddel aan te wenden, dan kan een beroep op de tenzij-
clausule per definitie niet meer slagen. 963  

96 ' De jurisprudentie is gevormd naar aanleiding van art. 29 vierde lid SUO, maar behoudt ook onder art. 3 vierde 
lid OvD haar betekenis. 
962  Pres. Rb. 's-Gravenhage zp Zwolle 31 oktober 1995, RV 1995, 15 met noot T.P. Spijkerboer (onder RV 1995, 
17). Zie ook zijn bespreking van de gepubliceerde en niet-gepubliceerde jurisprudentie in Spijkerboer 1998-3, p. 
50. Zie verder Pres. Rb. 's-Gravenhage zp Zwolle 26 juli 1996, RV 1996, 17 met noot van B.P. Vermeulen en de 
uitspraken genoemd in de noot aldaar onder punt 3 en Pres. Rb. 's-Gravenhage zp Zwolle 8 mei 1998, JV 1998, 124 
met noot van T.P. Spijkerboer. . 
963  In casu ging het om het rechtsmiddel van de Revision op grond van art. 132 van de Duitse 
Verwaltungsgerichtsordnung, bij de effectiviteit waarvan annotator Vermeulen overigens kanttekeningen plaatst. 
Voorzichtiger is dan ook recentelijk Pres. Rb 's-Gravenhage zp Zwolle 10 augustus 1999, Awb 99/6236 VRWET Z 
VS (nog niet gepubliceerd), die in een dienstweigeringszaak (waarin niet is uitgesloten dat Duitsland tot een andere 
beoordeling komt dan Nederland) nader onderzocht wil zien of het rechtsmiddel van Revision wel aangewend kon 
worden en zo ja, of daardoor werkelijk de uitzetting wordt opgeschort. 
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30.3.1.2 Relevante feiten 

Wat zijn "relevante feiten"? Allereerst behoren hiertoe feiten die zijn opgekomen nadat de 
autoriteiten van het eerst verantwoordelijke land hun beslissing hebben genomen." In 
combinatie met het voorgaande criterium zal dan ook vereist zijn dat dergelijke nova in de 
beroepsprocedures geen rot hebben kunnen spelen." 
Relevant is ook - hoewel minder feitelijk - de situatie dat de eerst verantwoordelijke staat 
een wider materieel asielrecht heeft dan Nederland.' De jurisprudentie geeft vooral 
voorbeelden betreffende de uiteenlopende interpretatie van "vervolging door derden" en 
dienstweigering" door Duitsland en Nederland. 

Betoogd is wel dat een beroep op de tenzij-clausule, ook al heeft betrolckene elders nog niet 
alle rechtsmiddelen aangewend, toch gehonoreerd dient te warden als evident is dat de 
Nederlandse uitleg van het vluchtelingenbegrip (op in casu relevante punten) aantoonbaar 
ruimer is clan die van de eerstverantwoordelijke Dublinpartner. Als bijvoorbeeld van 
aanvang af duidelijk is dat Afghanen en Somaliars naar constante Duitse rechtspraak 
afgewezen worden omdat zij geen vluchteling kunnen zijn vanwege het ontbreken van 
overheidsgezag in Afghanistan respectievelijk Somalia, terwij1 deze factor in Nederland een 
geslaagd beroep op vluchtelingschap niet uitsluit dan ligt het voor de hand de tenzij-clausule 
te hanteren ook al is betrokkene in Duitsland nog niet uitgeprocedeerd" In REK 27 
augustus 1998, JV 1998, 158 geeft de Rechtseenheidskamer aan dat zij een dergelijke visie 
niet aanvaardt. Pas als in het eerst verantwoordelijke land alle schorsende rechtsmiddelen 
zijn aangewend, komt de tenzij-clausule in beeld. 

In het ontwerp voor een nieuwe Vreemdelingenwet 2000 komt - zonder nadere motivering - 
de tenzij-clausule niet langer voor. Op deze wijze gaat de nieuwe Vreemdelingenwet voorbij 
aan het verleden en de indringende argumenten die toen zijn aangevoerd voor de tenzij-
clausule en wordt een lijn in de jurisprudentie afgebroken, terwijI van daadwerkelijke en 
bindende hannonisatie van de interpretatie van de term "vluchteling" tussen de 15 Dublin-
staten nog geen sprake is."° Bovendien kan door het schrappen van de tenzij-clausule niet 
Inger recht worden gedaan aan nova. 

Conclusie 2: 
Om recht te doen aan de bevoegdheid om in situaties als neergelegd in de huidige 
tenzij-clausule dan wel op grand van het beleid als verwoord in Vc B7/8.1.1.3. een 

964  Kamersiukken 111991/1992, 22 142, nr. 3 (herdruk), p. 6/7. 
965  Zie veer een voorbeeId Pres. Rb. 's-Gravenhage 8 mei 1998, JV 1998, 124. 
966  Kamerstukken II 1990/1991, 22 I42B, p. 4; Kamerstukken II 1991/1992, 22 142, nr. 3 (herdruk), p. 7 en 
Kamerstukken // 1991/1992, 22 142, nr. 6, p. 7-8. 

Zie REK 27 augustus 1998, JV 1998, 157 met noot van B.P. VermeuIen. Zie verder niet gepubliceerde 
voorbeelden vermeld door T.P. Spijkerboer 1998-3 p. 51. 
96' Zie de in noot 23 genoemde uitspraak Pres. Rb. 's-Gravenhage zp Zwolle 10 augustus 1999, Awb 99/6236 
VRWET Z VS (nog niet gepubliceerd). 
9"  T.P. Spijkerboer 1998-3 p.52 en B.P. Vermeulen, NAV 1998, p. 550. 

Volgens het Actieplan (par. 37, b, ii) van Road en Commissie voor de implementatie van het Verdrag van 
Amsterdam is - evenals in het Verdrag - voor de aanneming van minimunmormen am onderdanen van derde landen 
als vluchtelingen aan te merken een termijn van vijfjaar voorzien (dus uiterlijk I mei 2004). 
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asielverzoek aan zich te trekken - ook ails een andere Lid-Staat verantwoordelijk - 
ware het wenselijk ontwerp-artikel 28, aanhef en onder a Vw (nieuw) aldus te 
redigeren: 
"Een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als 
bedoeld in artikel 26 wordt afgewezen indien: 
a. een ander land, partij bij het Vluchtelingenverdrag ingevolge een verdrag of 

een dit land en Nederland bindend besluit van een volkenrechtelijke 
organisatie verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag, tenzij 
sprake is van relevante feiten die naar het oordeel van onze Minister tot 
verantwoordelijkheid voor de behandeling van de aanvraag door Nederland 
zouden kunnen leiden; " 

Toelichting: 
De voorgestelde redactie stelt buiten twijfel dat Nederland naar nationaal recht ook buiten 
het strikte kader van de huidige tenzij-formule van artikel 15b, aanhef en eerste lid, onder a, 
Vw om de verantwoordelijkheid voor een asielverzoek aan zich kan trekken. De 
voorgestelde redactie verwijst naar beleidsregelgeving ter zake. In die beleidsregels kan 
naast de humanitaire redenen die tot vera.ntwoordelijkheidsaanvaarding kunnen leiden ook 
worden vastgelegd dat Nederland in andere gevallen alleen op grond van relevante feiten 
verantwoordelijkheid aanvaard indien de asielzoeker in het verantwoordelijke land is 
uitgeprocedeerd. Het beleid ter zake kan door de rechter marginaal worden getoetst. 
Vastlegging van de huidige tenzij-formule in een beleidsregel in plaats van in de wet zelf 
heeft verder het voordeel dat in bijzondere omstandigheden van deze regel overeenkomst 
artikel 4:84 Awb kan/moet worden afgeweken. 

30.3.2 Artikelgewijze behandeling 

30.3.2.1 Artikel 1 

Van het definitie-artikel 1 behoeven met name de defmitie van "asielverzoek", "asielzoeker" 
en "behandeling van een asielverzoek" nadere analyse: 

"In de zin van deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

Overeenlcomst van Dublin 

b) asielverzoek: verzoek waarmee een vreemdeling bij een Lid-Staat de bescherming vraagt 
uit hoofde van het Verdrag van Geneve met een beroep op de status van vluchteling in de zin 
van artikel 1 van het Verdrag van Geneve, zoals gewijzigd bij het Protocol van New York; 
c) asielzoeker: een vreemdeling die een asielverzoek heeft ingediend waarover nog geen 
definitief besluit is genomen; 
d) behandeling van een asielverzoek: alle maatregelen in verband met de behandeling van 
en beslissingen of uitspraken van de bevoegde instanties over een asielverzoek, met 
uitzondering van de procedures waarbij wordt bepaald welke Lid-Staat krachtens de 
bepalingen van deze overeenkomst verantwoordelijk is voor de behandeling van het 
asielverzoek; " 
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30.3.2.1.1 Asielverzoek 
De definitie van asielverzoek roept de vraag op op welk moment de tenuitvoerlegging van 
de overeenkomst een aanvang neemt, en wat de gevolgen zijn van een intrekking van het 
asielverzoek voor de verantwoordelijkheidsverdeling. 

Voor beantwoording van de eerste vraag is van belang dat artikel 2 eerste lid Besluit 1/97 
bepaalt dat 

"een asielver-zoek wordt geacht te zijn ingediend vanaf het tijdstip waarop de autoriteiten 
van de betrokken Lid-Staat een schrifteltike aanwijzing — een door de asielzoeker ingediend 
formulier, dan wel een door de autoriteiten opgesteld proces-verbaal — hebben ontvangen." 

In de Nederlandse context betekent dit dat de tenuitvoerlegging van de overeenkomst een 
aanvang neemt vanaf het moment dat het aanvraagformulier is ondertekend. Omdat het 
formulier getekend wordt voordat het eerste gehoor plaatsvindt (art 52c Vb) en veer het 
eerste contact met de rechtsbijstand, kan zich de situatie voordoen dat op basis van het 
eerste gehoor een claimprocedure in gang gezet wordt, terwij1 de asielzoeker - had hij 
geweten dat een claim wordt overwogen - al dan niet op advies van de rechtsbijstand van 
een asielprocedure in Nederland zou willen afzien. Nu loopt een asielzoeker gemakkelijk in 
een 'var. Zonder zich de eventuele Dublinconsequentie bewust te zijn, tekent hij het 
aanvraagformulier en wordt Dublin in gang gezet. Ook in een situatie waarin hij er (door de 
rechtsbijstand) van te overtuigen is dat een andere Lid-Staat verantwoordelijk is, kan hij dan 
veelal niet meer eigener beweging naar dat land afreizen, maar moet hij de (yank 
langdurige) claimprocedttre in Nederland afwachten, waarbij hij dan ook nog van opvang 
wordt uitgesloten. 
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Conclusie 3: 
Het verdient aanbeveling de asielprocedure zo te wijzigen, dat de ondertekening van 
een asielaanvraag eerst plaatsvindt na het eerste gehoor en na consultatie met de 
rechtsblistand over het eventuele voomemen een claim bij een ander Dublinland te 
leggen. 

De definitie van asielverzoek sluit in beginsel uit dat het verdeelsysteem van de 
Overeenkomst van Dublin ook van toepassing is op verzoeken om tijdelijke of subsidiaire 
bescherming. In Europees verband is daarom voorgesteld het systeem van de Overeenlcomst 
expliet uit te breiden tot verzoek om bescherming op andere gronden dan die van het 
Verdrag van Geneve (Dublin II)." 
In Nederland is het probleem onder de huidige wetgeving maar ten dele opgelost. Weliswaar 
bepaalt artikel 15a eerste lid Vw dat niet langer zowel een verzoek om toelating als 
vluchteling en een verzoek om een vergunning tot verblijf behoeven te worden ingediend, 
omdat in het kader van een verzoek om toelating als vluchteling ambtshalve wordt 
onderzocht of aan de vreemdeling een vergunning tot verblijf om klemmende redenen van 
humnaitaire aard kan woden verleend. Toch sluit deze bepaling niet uit dat een vreemdeling 
enkel een verzoek om een vergunning tot verblijf om klemmende redeneen van humanitaire 

" I  Zie bijvoorbeeld Raad van de Europese Unie 8 februari 1999, 5864/99 (Mile 6), p. 5. 
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aard indient, waarop de verdeelsystematiek van de Overeenkomst van Dublin niet van 
toepassing is, maar die toch voor een vvtv in aatunerking kan komen. De Staatssecretaris 
van Justitie9" en sommige vreemdelingenkamers zijn van oordeel dat slechts vreemdelingen 
die asiel gevraagd hebben voor een wtv in aanmerking lcunnen komen, andere 
vreemdelingenkamers verwerpen daarentegen deze koppeling en achten wtv-verlening ook 
mogelijk indien uitsluitend een aanvraag ter verkrijging van een vergunning tot verblijf om 
klemmende redenen van humanitaire aard is gedaan. 9" Recentelijk heeft de 
Rechtseenheidskamer deze laatste visie onderschreven: vvtv-verlening is niet afhankelijk 
van een aanvraag om toelating als vluchteling. 9" Aangezien de Overeenkomst van Dublin 
alleen van toepassing is ten aanzien van vreemdelingen die een aanvraag om toelating als 
vluchteling hebben ingediend, is op deze wijze is in het huidige systeem niet gewaarborgd 
dat in alle gevallen van verzoeken om toelating op asielgerelateerde gronden steeds het 
verdeelsysteem van de Overeenkomst van Dublin toepassing is. Immers, verzoeken om een 
vergunning tot verblijf die (moeten) leiden tot wtv-verlening vallen er buiten. 

Conclusie 4: 
In het huidige systeem is niet gewaarborgd dat in alle gevallen van verzoeken om 
toelating op asielgerelateerde gronden steeds het verdeelsysteem van de 
Overeenkomst van Dublin toepassing is. 

30.3.2.1.2 Asielzoeker 
De definitie van asielzoeker roept de vraag op in hoeverre een asielzoeker door intrekking 
van zijn asielverzoek een einde zou lumen maken aan de tenuitvoerlegging van de 
Overeenkomst van Dublin. Over deze vraag is een uitgebreide jurisprudentie ontstaan onder 
de Schengen Uitvoeringsovereenkomst. Uiteindelijk heeft de Rechtseenheidskamer in REK 
24 oktober 1996, RV 1996, 10 beslist dat "de asielzoeker door zijn aanvraag om toelating als 
vluchteling in te trekken geen wijziging (kan) brengen in de verantwoordelijkheidstoedeling 
die op regelmatige wijze ingevolge de bepalingen van de Uitvoeringsovereenkomst tot stand 
is gekomen". Onder de verdragspartijen werd/wordt niet hetzelfde gedacht over de gevolgen 
van intrekking. Uit de jurispnidentie wordt duidelijk dat met name Frankrijk indertijd 
vreemdelingen na intreldcing van hun verzoek om toelating als vluchteling niet langer 
beschouwde als asielzoeker in de zin van de Sschengen Uitvoeringsovereenkomst en dan 
ook niet tot overname bereid was. 9" 
Toegegeven, onder de Schengen Uitvoeringsovereenkomst kon twijfel bestaan over het 
antwoord op de vraag of aan de toepasselijkheid van de Schengen Uitvoeringsovereenkomst 
en de verantwoordelijkheidstoedeling een einde komt bij intrekking van het asielverzoek. 
De tegengestelde jurisprudentie in Nederland en Franlcrijk laat zich zo verklaren. Onder de 
Overeenkomst van Dublin kan toch eigenlijk van enige aarzeling in dit opzicht niet langer 
sprake zijn. Op grond van artikel 3 lid 7 OvD blijft de Lid-Staat, waar hangende de 
procedure tot vaststelling van de verantwoordelijke Lid-Staat het asielverzoek wordt 
ingetroldcen, tot terugname verplicht teneinde de procedure voor de vaststelling van de 

972  Kamerstukken II 1997/1998, 19637, nr. 308. 
9"  Zie Rb. 's-Gravenhage 28 september1998, JV 1998, 205 en de in de noot genoemde jurisprudentie. 
974  REK 9 juli 1999, JV 1999, 180. 
9"  Zie Pres. Rb. Amsterdam 10 juli 1998, JY 1998, 154. 
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30.3.2.2 Artikel 3 
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verantwoordelijkheid af te ronden. Dit artikellid, waarvan een equivalent in de 
SchengenUitvoeringsovereenkomst ontbrak, geeft dus aan dat het proces van 
verantwoordelijkheids-toedeling door intrelcking van een asielverzoek niet wordt beeindigd. 

30.3.2.1.3 Behandeling van een asielverzoek 
De vergelijkbare definitie van "behandeling van een asielverzoek" in de Schengen 
Uitvoeringsovereenkomst heeft indertijd de vraag opgeroepen of ingeval na het eerste 
gehoor een nader gehoor wordt afgenomen er sprake is van "behandeling van een 
asielverzoek" waardoor de verantwoordelijkheid op Nederland zou overgaan, ook al zou van 
verantwoordelijkheid op grond van de overeenkomst geen sprake zijn. Sinds Pres. Rb 's-
Gravenhage 17 november 1995, RV 1995, 16 oordeelt de rechtspraak dat een inhoudelijk 

onderzoek naar de asielmotieven noodzakelijk kan zijn voor een beslissing inzake de 
mogelijkheid om gebruik te maken van de bevoegdheid een asielverzoek te behandelen, ook 
al ontbreekt daartoe de verplichting op grond van de in de overeenkomst vastgestelde 
criteria. Wel moet het voor de asielzoeker steeds duidelijk zijn of een claim wordt gelegd en 
wat de bedoeling is van een nader gehoor dat desondanks wordt afgenomen." 6  Aldus is ook 

Vc 87/8.1.1.2 geredigeerd: 

"Aan betrokkene, of de rechtshulpverlener die betrokkenen begeleidt, wordt gemeld dat er is 
vastgesteld dat een wider Dublinland mogelijk verantwoordelijk is voor de behandeling van 
de asielaanvraag en dater mogelijk een Dublinclaim wordt gelegd. Daarbij kan tevens 
aangegeven worden dat betrokkene toch een nader gehoor lcrijgt, teneinde te kunnen bepalen 
of Nederland de behandeling van de asielaanvraag ovemeemt op grond van artikel 3 lid 4 
van de Overeenkomst van Dublin. Betroklcenen kan zich dan op dat nader gehoor 

voorbereiden." 

In artikel 3 eerste lid OvD is het belangrijke uitgangspunt neergelegd dat elk asielverzoek in 
behandeling moet worden genomen, zij het dat op grond van het tweede lid slechts den Lid-
Staat, aangewezen door de rangorde van de artikelen 4 - 8, verantwoordelijk is voor die 
behandeling. Op grond van artikel 10 eerste lid onder b OvD dient die behandeling 
"volledig" te zijn. Wat een volledige behandeling inhoudt wordt niet nader geexpliciteerd. 
In ieder geval lifict een volledig inhoudelijk onderzoek niet in alle gevallen verplicht te zijn. 
Immers, op grond van het vijfde lid van artikel 3 behouden Lid-Staten de mogelijkheid een 
asielzoeker overeenkomstig het nationale recht voor de behandeling van zijn asielverzoek 
naar een derde land te zenden, mits niet in strijd met het Vluchtelingenverdrag en 
bijbehorend Protocol. De Engels tekst van artikel 10 eerste lid onder b OvD geeft deze 
beperkte bedoeling beter weer. In plaats van "volledig te behandelen" spreekt de Engelse 
tekst over "complete the examination", hetgeen ook een summiere behandeling kan 
inhouden die uitmondt in het oordeel dat een derde land voor behandeling verantwoordelijk 
is. 
Anders dan het corresponderende artikel 32 in de Schengen Uitvoeringsovereetilcomst dat 
slechts spreekt van "behandeling overeenkomstig de nationale wetgeving" dient op grond 

Zie ook Pres. Rb. 's-Gravenhage zp Zwolle 6 december 1995, RV 1995, 17. 
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van artikel 3 derde lid OvD het asielverzoek door een Lid-Staat ook overeenkomstig zijn 
`internationale verplichtingen' te worden behandeld. De vaste veronderstelling van de 
rechtspraak onder de Schengen Uitvoeringsovereenkomst dat de verantwoordelijk Lid-Staat 
het asielverzoek ook zal toetsen aan artikel 3 EVRM 9" heeft op deze wijze onder de 
Overeenkomst van Dublin een basis in de verdragstekst zelf gevonden. 

30.3.2.2.1 Artikel 3 vierde lid 
Veneweg de meeste jurisprudentie over artikel 3 betreft de afwijkingsbevoegdheid op grond 
van het vierde lid. Ten aanzien van het overeenkomstige artikel 29 vierde lid SUO heeft de 
rechtspraak geoordeeld dat de Staatssecretaris van Justitie over de wijze waarop hij van deze 
bevoegdheid gebruik wenst te maken tot een consistent beleid moet komen, dat willekeur 
uitsluit; een uitwerking in beleidsregels zal nodig zijn. 978  Aan deze uitnodiging tot 
beleidsregelgeving is slechts op beperkte wijze gevolg gegeven. Op grond van Vc 
B7/8.1.1.3 

"wordt van de mogelijkheid een asielaanvraag zelf te behandelen terughoudend 
gebruikgemaakt. Het gaat hierbij om uitzonderlijke gevallen van humanitaire aard die niet 
vallen onder artikel 9 OvD. (...) Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op grond van 
proceseconomische redenen de aanvraag niet in te willigen; op grond van de Overeenkomst 
van Dublin is Nederland dan verantwoordelijk voor de verwijdering van de betrokken 
asielzoeker buiten het grondgebied van de Dublinlanden." 

Veel meer valt er waarschijnlijk ook niet te zeggen. Ook de jurisprudentie ter zake is zeer 
casuIstisch. 979  Wel moet de asielzoeker met de toepassing van artikel 3 vierde lid OvD 
uitdrukkelijk instemmen. Aan het instemmingsvereiste is volgens Vc B7/8.1.1.2 voldaan 
met het ondertekenen van de aanvraag om toelating als vluchteling (f-aanvraag). 98° 
Met name in situaties waarin twee of meer Dublinlanden, waaronder Nederland, 
verantwoordelijk zijn voor de behandeling van de asielaanvragen van den gezin, wordt 
onder bepaalde omstandigheden gebruilc gemaalct van de bevoegdheid van artikel 3 vierde 
lid OvD om een asielaanvraag zelf in behandeling te nemen. In de aanduiding van deze 
omstandigheden is de genoemde paragraaf van de Vreemdelingencirculaire wel 
gedetailleerd. Het betreft omstandigheden van ernstige ziekte, zware handicap of 
andersoortige hulpbehoevendheid, zwangerschap, aantoonbaar gezamenlijk reizen naar 
Nederland of situaties waarin beide ouders en hun minderjarige kinderen gescheiden zouden 
worden. In de jurisprudentie zijn de criteria nog nader verfijnd. Ook in een situatie waarin 
een andere Lid-Staat voor slechts den van de ouders verantwoordelijk is kan er aanleiding 
voor Nederland bestaan om ook de verantwoordelijkheid voor het asielverzoek van de 
andere ouder aan zich te trekken, met name wanneer de vluchtverhalen van beide ouders 
onderling samenhangen. 91" 

9"  Sinds Pres. Rb. 's-Gravenhage 17 november 1995, RV 1995, 16; zie bijvoorbeeld ook Pres. Rb. 's-Gravenhage zp 
Zwolle 8 mei 1998, JV 1998, 123. 
978  Pres. Rb. 's-Gravenhage 17 november 1995, RV 1995, 16. 
979  Zie voor een overzicht T.P. Spijkerboer 1998-3, P.  32 e.v. 
980  Zo ook Pres. Rb. 's-Gravenhage zp Zwolle 10 december 1997, JV 1998, 27. 
981  Pres. Rb1 's-Gravenhage zp Zwolle 24 april 1998, JV 1998, 96. 
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Het "aantoonbaar gezamenlijk reizen naar Nederland" heeft blijkens de jurisprudentie niet 
alleen betreklcing op echtgenoten die gezamenlijk gereisd hebben, maar evenzeer op 
homoseksuele relaties." 2  

30.3.2.2.2 Tijdsverloop 
Zeer uiteenlopende jurisprudentie heeft zich ontwikkeld met betrekking tot de vraag of ook 
tijdsverloop aanleiding kan geven om op grond van artikel 3 vierde lid OvD de 
verantwoordelijkheid voor de behandeling van een asielverzoek aan zich te trekken. Om te 
beginnen heeft Pres. Rb 's-Gravenhage zp Zwolle 30 januari 1998, JV 1998,39 uitgesproken 
dat de termijn van een maand voor de overdracht van een asielzoeker als neergelegd in artikel 
11 vijfde lid OvD geen rechtstreekse werking heeft. Overschrijding van de termijn impliceert 
op zichzelf niet dat de overdracht niet langer zou kunnen plaatsvinden. De Haarlemse president 
heeft vervolgens het uitgangspunt dat de bepalingen ten aanzien van de te hanteren termijnen 
geen rechtsneekse werlcing hebben onderschreven, maar volgens deze president kan een 
"overschrijding van deze termijnen wel degelijk een indicatie vormen bij de beoordeling van de 
vraag of van een gerechtvaardigd vertrouwen (dat Nederland de asielaanvraag in behandeling 
zou nemen) sprake is"." Nadien heeft ook de Zwolse president aanvaard dat onder 
omstandigheden de Staatssecretaris van Justine in geval van overschrijding van de termijnen 
niet langer vast kan houden aan de overdracht."" 
Vervolgens hebben de tegenstellingen in de jurisprudentie zich nader uitgekristalliseerd. 
Pres. Rb 's-Gravenhage zp Zwolle 17 februari 1999, JV 1999, 117 heeft in dit verband 
objectieve criteria geformuleerd: 
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"De mwdmaal gerechtvaardigde duur van de termijn binnen welke verweerder kan 
vasthouden aan de overdracht van de betrokken vreemdeling kan van verschillende 

' factoren afhangen, doch is in beginsel niet langer dan zes maanden. Daarbij wordt 
uitgegaan van het moment waarop verweerder bekend is dat een claim wellicht 
mogelijk is, tot de datum van het nemen van de beslissing, waarbij in mindering wordt 
gebracht de termijn tussen het leggen van de claim en het honoreren daarvan door de 
andere Lid-Staat." 

Anders is de benadering van de Haagse president. In zijn uitspraak van 26 februari 1999, JY 
1999, 138 hanteert dere een meer mated& benadering. In het enlcele tijdsverloop kan volgens 
hem geen aanleiding zijn gelegen voor de veronderstelling dat sprake is van een door de 
Staatssecretaris van Justine gewelct vertrouwen dat de aanvraag om toelating hier te lande in 
behandeling zou worden genomen. Daartoe dienen andere feiten en omstandigheden naar voren 
te worden gebracht. 
Meer recent bleek uit Pres. lib 's-Gravenhage zp Zwolle 17 mei 1999, JV 1999, 151 dater 
inmiddels sprake was van een niet-gepubliceerde beleidslijn "inhoudende dat de asielaanvraag 
in Nederland wordt behandeld indien tussen de acceptatie van de claim en de beschikking op de 
aanvraag meer dan zes rrtaanden verlopen zijn en geen sprake is van contra-indicaties". Deze 
beleidslijn is uiteindelijk neergelegd in TBV 1999/11 van 11 juni 1999: 

9°3  Pres. Rb. 's-Gravenhage zp Zwolle 18 februari 1998, JP 1998, 70. 
913  Pres. Rb. 's-Gravenhage zp Haarlem 20 mei 1998, JV 1998, 122. 
9"  Pres. Rb. 's-Gravenhage zp Zwolle 19 januari 1999, JV 1999, 79. 
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"Een asielaanvraag wordt ook op grond van artikel 3 lid 4 OvD in Nederland in behandeling 
genomen indien 
- zes maanden na ontvangst van het claimalckoord nog altijd geen Dublinbeschildcing 
genomen is; en 
- geen sprake is van manifest bedrog; en 
- voor deze lange behandelingsduur geen geldige reden is aan te wijzen." 

Dit door de Staatssecretaris gefonnuleerde criterium is aamnerkelijk eenvoudiger dan de 
ingewikkelde berekeningsmethode die door de Zwolse president in haar boven geciteerde 
uitspraak van 17 februari 1999 is ontwildceld. 
Toch heeft de Staatssecretaris blijkens Pres. Rb 's-Gravenhage zp Zwolle 24 juni 1999, JV 
1999, 208 de Zwolse president niet kunnen overtuigen. Zij acht het door de Staatssecretaris 
in TBV 1999/11 geformuleerde beleid "in zijn algemeenheid niet kennelijk onredelijk", 
maar blijft toch vasthouden aan haar op 17 februari 1999 geformuleerde uitgangspunt dat 
ook het tijdsverloop voor het leggen van de claim relevant kan zijn: 

"dat zich echter omstandigheden (kunnen) voordoen dat strikte toepassing van het beleid 
waarin geen betekenis wordt toegekend aan de tijd die is verstreken voor het leggen van de 
claim, zodanig onredelijke gevolgen heeft dat dit voor verweerder aanleiding had moeten 
geven om gebruik te malcen van de bevoegdheid om van dit beleid af te wijken." 

Maar ten gevolge van deze uitspraak is het weer onzekerheid troef. In casu zijn vier 
maanden verstreken veior het leggen van de claim en vier maanden en 21 dagen tussen de 
datum van het claimaldcoord en de Dublinbeschildcing. Ook al is de zes maandentermijn van 
TBV 1999/11 nog niet overschreden toch is volgens de president het gezamenlijke 
tijdsverloop v6er het leggen van de claim en na het claimaldcoord te lang en dient Nederland 
de verantwoordelijkheid aan zich te treldcen. 
In een uitspraak van dezelfde dag (Awb 99/2883 VRWET Z VS, niet gepubliceerd) oordeelt 
dezelfde president dat een gezamenlijk tijdsverloop van twee maanden en 16 dagen Odor het 
leggen van de claim en vier maanden en 23 dagen na de datum van het claimaldcoord niet te 
lang is. 
Een paar dagen later, op 7 juli 1999, is functioned l dezelfde president, maar een andere 
persoon, daarentegen van oordeel dat een gezamenlijk tijdsverloop van tweeeneenhalve 
maand ve6r het leggen van de claim en vier maanden en 28 dagen na de datum van het 
claimaldcoord wel te lang is, zodat Nederland de verantwoordelijkheid aan zich moet 
trekken (Awb 99/3089 VRWET Z VS, niet gepubliceerd). 
Wie het nu nog weet, mag het zeggen. Tegen de Zwolse benadering valt als bezwaar in te 
brengen dat de periode ve6r het leggen van de claim eigenlijk niet relevant is, voor zover de 
fatale zes maanden van artikel 11 eerste lid OvD maar niet worden overschreden. En na het 
leggen van de claim kan er in het algemeen toch eigenlijk geen spralce meer zijn van opgewelct 
vertrouwen dat Nederland de asielaanvraag zelf in behandeling zal nemen. De asielzoeker is 
immers geclaimd. Tegen TBV 1999/11 kan worden ingebracht dat de overdrachtstermijn van 
den maand na het claimaldcoord van artikel 11 vijfde lid OvD (ook al zou deze bepaling niet 
rechtstreeks werkend zijn) wel erg ver wordt opgerelct. Na aanvaarding van de claim moet het 
toch mogelijk zijn snel op de asielaanvraag te beslissen. 
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Overeenkomstig de preambule heeft de Overeenkomst van Dublin ten doel situaties te 
voorlcomen "waarin de asielzoeker te tang in het ongewisse blijff'. Wij menen dan ook dat in de 
geest van de Overeenkomst Nederland bij het uitblijven van een Dublinbeschilcking veel eerder 
dan zes maanden na ontvangst van het claimalckoord alsnog de verantwoordelijkheid aan zich 
zou moeten trekken. Na ontvangst van het akkoord staat immers niets de beschikking nog in de 
weg. Een maximale termijn van acht weken voor het nemen van de Dublinbeschikking (naar 
analogie van artikel 4:13 tweede lid Awb) lijkt dan realer dan de in TBV 1999/11 opgenomen 
termijn van zes maanden. 

Conclusie 5: 
TBV 1999/11 inhoudende dat de asielaanvraag in Nederland wordt behandeld indien 
tussen de acceptatie van de claim en de beschildcing op de aanvraag meer dan zes 
maanden zijn verlopen dient mede op grond van de uiteenlopende jurisprudentie die is 
ontstaan, te worden heroverwogen. 

30.3.2.3 Artikel 4-10: toedeling van verantwoordelijkheid 

Aan de artikelen 4-10 is in Pres. Rb 's-Gravenhage zp Zwolle 9 september 1998, JV 1998, 
201 rechtstreekse werking ontzegd: 

"Dat wit zeggen dat de vreemdeling aan die bepalingen niet rechtstreeks rechten kan 
ontlenen. Nu Duitsland de verantwoordelijlcheid voor de asielverzoeken op zich heeft 
genomen (...) staat daarmee de verantwoordelijkheid van Duitsland vast." 

In de noot onder deze uitspraak wordt de vraag aan de orde gesteld of het er eigenlijk wel 
toe doet of de artikelen 4 tot en met 10 OvD at dan niet rechtstreekse werking hebben. De 
bepaling waartnee de rechter wordt geconfronteerd is artikel 15b eerste lid aanhef en onder a 
Vw. In het kader van de toepassing van deze bepaling heeft de rechter volgens de annotator 
zelf de plicht na te gaan of een ander land ingevolge de Overeenkomst van Dublin 
verantwoordelijk is. Alleen indien die vraag aan de hand van de regeling van de artikelen 4 
tot en met 10 positief wordt beantwoord, kan naar nationaal recht een aanvraag om toelating 
als vluchteling niet worden ingewilligd wegens niet-ontvankelijkheid. 

Nu is overigens op de stelling dat de artikelen 4 tot en met 10 rechtstreekse werking 
ontberen, nog wet het een en ander af te dingen. Veel van de bepalingen die tot de Lid-
Staten zijn gericht laten zich ook lezen als rechten van burgers; ze zijn veelal voldoende 
duidelijk en onvoorwaardelijk geformuleerd. In Pres. Rb 's-Gravenhage 15 maart 1999, JV 
1999, S 158 overweegt de Haagse president dan ook: 
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"dat artikel 8 van de Uitvoeringsbepalingen (besluit 1/97, red.), in aanvulling op en ter 
verduidelijking van artikel 10 derde lid OvD, mede is geschreven in het belang van de burger. 
Voorts is daarbij van belang dat de inhoud van artikel 8 van de Uitvoeringsbepalingen helder is 
en duidelijk toepasbaar voor de burger. Naar het oordeel van de president is het derhalve niet 
uitgesloten dat ten vreemdeling zich in een procedure als de onderhavige beroept op de inhoud 
en de werking van artikel 8 van de Ukvoeringsbepalingen." 



Overeenkomst van Dublin 

Naar analogie geldt hetzelfde voor artilcel 10 derde lid OvD en laat de redenering zich ten 
aanzien van andere onderdelen van de artikelen 4 tot en met 10 van de Overeenkomst van 
Dublin herhalen. 985  

30.3.2.5 Artikel 5 

Conclusie 6: 
In het geval van een verantwoordelijkheidstoedeling in strijd met de criteria van de 
Overeenkomst dient de rechter in het kader van artikel 15b, eerste lid en onder a, 
Vw zelfstandig te beoordelen of op juiste wijze toepassing is gegeven aan de 
criteria, waarbij de vreemdeling zich rechtstreeks op de artikelen 4 tot en met 10 
van de Overeenkomst kan beroepen. 

30.3.2.4 Artikel 4 

Wanneer een gezinslid van de asielzoeker als vluchteling in de zin van het Vluchtelingen-
verdrag is erkend in een Lid-Staat en daar legaal verblijft, is deze staat op grond van artilcel 
4 OvD verantwoordelijk, op voorwaarde dat de betroldcenen geen bezwaar hebben. Volgens 
de tweede zin kan het betrokken gezinslid slechts zijn de echtgenoot of een ongehuwd kind 
beneden de 18 jaar. Overeenkomstig deze bepaling sluit de jurisprudentie toepassing op 
gezinsvormingssituaties 96  en op meerderjarigen9" dan ook uit. 

Wanneer de asielzoeker een geldige verblijfstitel heeft, dan is de Lid-Staat die deze titel 
heeft afgegeven verantwoordelijk voor de behandeling van het asielverzoek (artikel 5 eerste 
lid). 
Wanneer de asielzoeker den of meer geldige visa heeft of ongeldige visa, dan is de Lid-Staat 
die deze heeft afgegeven in beginsel verantwoordelijk voor de behandeling van het 
asielverzoek (art. 5 tweede tot en met vierde lid). 

Met name artikel 5 tweede lid OvD heeft in de jurisprudentie tot vragen aanleiding geven in 
verband met karalcter van het Schengenvisum. Hoofdregel is dat de Lid-Staat die het 
Schengenvisum heeft afgegeven verantwoordelijk is voor behandeling van het 
asielverzoek. 9" Maar wat te doen in geval een Schengenvisum Icrachtens delegatie is 
afgegeven, omdat een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het betreffende 
land ontbreelct? De betreffende delegatieregeling is vastgesteld bij Besluit van het 
Uitvoerend Comite van Schengen van 27 juni 1996, Staatscourant 27 juni 1996, nr. 113. 
Volgens Pres. Rb 's-Gravenhage 16 december 1998, JV 1999, 38 is in een dergelijke situatie 
voor de verantwoordelijkheidstoedeling niet van belang door welke vertegenwoordiging het 
visum is afgegeven, maar voor verblijf in welk land het visum is bedoeld. 989 Is het visum 

9"  Zie aldus impliciet met betrekking tot art. 5 tweede lid OvD: Pres. Rb. 's-Gravenhage 16 december 1998, JV 
1999, 39. 
9"  Pres. Rb. 's-Gravenhage zp Zwolle 9 oktober 1998, JV 1998, 227. 
987  Pres. Rb. 's-Gravenhage zp Haarlem 14 juli 1998, JV 1998, S86. 
988  Zie bijvoorbeeld de in de voorgaande noot genoemde uitspraak. 
989  Het betrof in casu Georgia alwaar geen Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging aanwezig 
is. Nederland laat zich aldaar overeenkomstig het Besluit van het Uitvoerend Comite voor wat betreft de afgifte van 
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krachtens delegatie afgegeven voor verblijf in het land van de delegans dan is het 
delegerende land verantwoordelijk. Zelfs in geval het land van afgifte met ovemame van de 
behandeling van de asielaanvrage instemt, is daannee in geval van afgifte Icrachtens 
delegatie de verantwoordelijkheid van het land van afgifte nog niet gegeven. 

Conclusie 7: 
In de Vreemdelingencirculaire ware expliciet het belang aan te geven van de 
delegatieregeling inzake afgifte van Schengenvisa (zoals gepubliceerd in Stcrt. 
1996, 113) voor de toepassing van artikel 5, tweede lid, OvD. 

30.3.2.6 Artikel 6 

Wanneer een asielzoeker komend uit een niet-EU-Lid-Staat illegaal een Lid-Staat is 
binnengekomen, dan is de Lid-Staat via welke hij is binnengekomen verantwoordelijk voor 
de behandeling van het asielverzoek, tenzij hij tenminste zes maanden in een andere Lid-
Staat heeft doorgebracht waar hij zijn verzoek heeft ingediend (art. 6). 

Geen commentaar 

30.3.2.7 Artikel 7 

De verantwoordelijkheid voor de behandeling van het asielverzoek ligt bij de Lid-Staat die 
veranhvoordelijk is voor de controle bij binnenkomst van de vreemdeling op het 
grondgebied van de Lid-Staten, behalve wanneer de asielzoeker een Lid-Staat waar hij niet 
visumplichtig is, legaal betreedt en vervolgens een asielverzoek indient in een andere Lid-
Staat waar hij evenmin visumplichtig is (art. 7). 

Geen commentaar 

30.3.2.8 Artikel 8 

Wanneer geen van de criteria van artikel 4 tot en met 7 van toepassing is, dan is de Lid-Staat 
waarbij het verzoek het eerst werd ingediend verantwoordelijk voor de behandeling van het 
asielverzoek (art. 8). 

Geen commentaar 

een Schengenvisum vertegenwoordigen door Frankrijk. In casu heeft Franlcrijk wel ingestemd met ovemame. Toch 
wees de president het verzoek om voorlopige voorziening toe omdat nader onderzoek nodig was of het door 
Franluijk afgegeven visum daadwerkelijk voor verblijf in Nederland was bedoeld. De code op de visumsticker gal 
onvoldoende uitsluitsel. Deze is moeilijk te lezen is omdat bier doorheen op Schiphol een inreisstempel was 
geplaatst 
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30.3.2.9 Artikel 9 

Overeenkomst van Dublin 

Ingevolge artikel 9 behouden de Lid-Staten, ook als zij volgens bovenstaande criteria niet 
verantwoordelijk zijn voor de behandeling van een asielverzoek, de vrijheid om het toch te 
behandelen, met name om humanitaire redenen, in het bijzonder op grond van 
familiebanden of op culturele gronden. Wanneer Nederland voor geen enkele asielaanvraag 
verantwoordelijk is, maar verschillende andere Dublinlanden wel, dan kan Nederland op 
grond van artikel 9 een verzoek doen om de behandeling van de gezamenlijke 
asielaanvragen in den van die andere Dublinlanden te laten plaatsvinden. 

Het beleid ter zake is neergelegd in Vc B7/8.1.1.3. Nederland zal op grond van artikel 9 een 
"aanbeveling" tot behandeling van gezamenlijke asielaanvragen aan een ander Dublinland 
doen, wanneer 
- zich een situatie voordoet van ernstige ziekte, zware handicap of andere 
hulpbehoevendheid, als mede zwangerschap en geboorte, 
- dan wel spralce is van een of meer minderjarige kinderen waarvoor een ander land 
verantwoordelijk is dan het land dat verantwoordelijk is voor de ouders. 

Onduidelijk is op welk moment die aanbeveling gedaan moet worden. De tekst van de 
Vreemdelingencirculaire wekt de indruk dat voor een aanbeveling op grond van artikel 9 de 
verantwoordelijkheid van die andere landen reeds moet vaststaan. Ook het 
procedurevoorschrift gaat daarvan uit: "De behandelende ambtenaar van het Dublinbureau 
zal daartoe contact opnemen met de verantwoordelijke landen". Toch is in de tekst van 
artikel 9 OvD voor een dergelijke strikte volgtijdelijkheid geen argument te vinden. Ook de 
rechtspraak heeft niet aanvaard dat steeds met een aanbeveling wordt gewacht totdat precies 
vaststaat welke andere Dublinlanden verantwoordelijk zijn voor elk van de samenhangende 
aanvragen. Een aanbeveling aan Duitsland dat verantwoordelijk is voor een gezin met een 
ernstig gehandicapt kind - maar niet voor de moeder - hoeft niet te wachten totdat de claim 
ten aanzien van de moeder door Oostenrijk is geaccepteerd. De Staatssecretaris van Justitie 
had reeds in een eerdere fase een speciaal verzoek tot Duitsland kunnen richten om gezien 
de bijzondere omstandigheden van het gehandicapte kind ook de claim van de moeder te 
accepteren. Nu dat niet is gebeurd komt het tijdsverloop (langer .  dan een jaar) voor rekening 
van de Staatssecretaris en dient hij in redelijkheid de behandeling van de asielverzoeken aan 
zich te trekken.")  
Thans ligt een ontwerp-besluit ter besluitvorming voor, dat ziet op bovenstaande 
problematiek (Handelingen II 1998/1999, 23 490, nrs. 129 en 130). Het ontwerp-besluit 
betreft de verantwoordelijkheid voor familieleden overeenkomstig artikel 3 vierde lid en 
artikel 9 OvD en heeft betrekking op de situatie dat leden van een zelfde familie in 
verschillende Lid-Staten verblijven als asielzoeker of in dezelfde Lid-Staat terwijl 
verschillende Lid-Staten verantwoordelijk zijn voor de behandeling van hun asielverzoek. 
Het beschrijft de voorwaarden waaronder Lid-Staten kunnen besluiten de 
verantwoordelijkheid voor het asielverzoek in de zin van de Overeenkomst van Dublin ten 
aanzien van individuele familieleden over te nemen van een andere, eigenlijk 

99°  Pres. Rb. 's-Gravenhage zp Zwolle 17 mei 1999, JV 1999, 151. 
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verantwoordelijke Lid-Staat. Van een overdracht van verantwoordelijkheid behoort volgens 
het ontwerp-besluit sprake te zijn als het om een onbegeleid minderjarig familielid gaat of 
wanneer het familielid afhankelijk is van steun vanwege diens zwangerschap, geboorte, 
emstige ziekte of handicap dan wel gevorderde leeftijd. Daamaast is overdracht ook op 
humanitaire gronden mogelijk. In dit opzicht gaat het ontwerp-besluit met name wat betreft 
het element "gevorderde leeftijd" verder dan Vc 87/8.1.1. Wat betreft de procedure geeft 
het ontwerp-besluit aan dat Lid-Staten er naar streven binnen een maand overeenstemming 
te bereiken over de overdracht van verantwoordelijkheid. 

Conclusie 8: 
In Vc 87/8.1.1.3 dient nader te worden aangegeven op welk moment een 
"aanbeveling" op grond van artikel 9 OvD tot behandeling van gezamenlijke 
asielaanvragen aan een ander Dublinland wordt gedaan. 

30.3.2.10 Artikel 10, 12 en 13 

De artikelen 10, 12 en 13 OvD regelen de terug- en overnameverplichtingen van de 
verantwoordelijke Lid-Staat en de duur van deze verplichtingen. 

Met name de vraag in hoeverre verblijf buiten het Dublingebied de oorspronkelijke 
verantwoordelijIcheidstoedeling doet vervallen heeft veel jurisprudentie opgeleverd. De 
regeling is ook (erg) ingewikkeld. Onderscheid moet worden gemaalct tussen: 
- verlaten van het Dublin-grondgebied hangende de asielprocedure (art. 10 eerste lid onder 
c), 
- verlaten van het Dublin-grondgebied na intrekking van het asielverzoek (art. 10 eerste lid 
onder d), en 
- verlaten van het Dublin-grondgebied no afwijzing van het asielverzoek (art. 10 eerste lid 
onder e). 
Alleen in de situaties van artikel 10 eerste lid onder c en d vervalt op grond van artikel 10 derde 
lid OvD de verantwoordelijkheid drie maanden nadat de betrolckene het Dublin-grondgebied 
heeft verlaten." Bij e,en afgewezen asielverzoek (art. 10 eerste lid onder e) blijft de 
verantwoordelijkheid in beginsel bestaan. De verantwoordelijke Lid-Staat kan zich na afwijzing 
van het asielverzoek alleen van zijn verantwoordelijkheid ontheven achten, indien hij "de 
nodige maatregelen heeft genomen en daadwerkelijk ten uitvoer heeft gelegd opdat de 
vreemdeling zich begeeft naar zijn land van herkomst clan wet naar een ander land waar hij 
legaal mag birmenlcomen" (art. 10 vierde lid OvD)." 2 0ok na intrelcking van het asielverzoek 
kan de verantwoordelijke Lid-Staat zich op grond van hetzelfde artikellid van zijn 
verantwoordelijkheid - dus eerder dan na drie maanden — ontdoen door de nodige 
verwijderingsmaatregelen te nemen en daadwerkelijk ten uitvoer te leggen. 

"1  De bewijslast ten a.anzien van de stetting dat sprake is van een verblijf van ten minste drie maanden buiten het 
Dublingebied ligt primair bij verzoeker, zie Pres. Rb. 's-Gravenhage 15 maart 1999, JV 1999, S158. Zie over art. 10 
derde lid OvD verder Pres. Rb. 's-Gravenhage 4 juni 1999, JV 1999, 5127. 
992  Pres. Rb. 's-Gravenhage zp Zwolle 8 mei 1998, JV 1998, 123 en Pres. Rb. 's-Gravenhage zp Haarlem 25 
september 1998, JV 1999, 525. 
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Bij afwijzing van het asielverzoek wordt de verantwoordelijkheidstoedeling dus geheel en 
bij intreklcing gedeeltelijk (binnen de drie-maandentermijn) bepaald door de vraag of de 
verantwoordelijke Lid-Staat "de nodige maatregelen heeft genomen en daadwerkelijk ten 
uitvoer heeft gelegd opdat de vreemdeling zich begeeft naar zijn land van herkomst dan wel 
naar een ander land waar hij legaal mag binnenkomen". Op grond van artikel 7 van de 
Uitvoeringsbepalingen bij de Overeenkomst van Dublin (Besluit nr. 1/97 van het Dublin-
Comite) moet de verantwoordelijke Lid-Staat daartoe "het bewijs leveren dat de 
vreemdeling daadwerkelijk van het grondgebied van de Lid-Staten werd verwijderd. Het 
gaat dus om een concrete verwijdering, om een resultant- en niet om een 
inspanningsverbintenis, hetgeen inhoudt dat de betrokken Lid-Staat dan met schriftelijke 
bewijzen moet komen". 

30.3.2.11 Artikel 11 

Artikel 11 OvD bepaalt de voorwaarden en termijnen voor overname en overdracht. De 
betekenis van de overschrijding van de termijnen van artikel 11 is hiervoor aan de orde 
geweest bij de behandeling van artikel 3. De overdracht van asielzoekers is nader uitgewerlct 
in artikel 18-22 van Besluit 1/97. Ondanks de obligatoire redactie van artikel 11 vijfde lid 
OvD ("overdracht uiterlijk een maand na aanvaarding van het verzoek tot overname....") 
formuleert artikel 21 eerste lid Besluit 1/97 deze verplichting als een 
inspanningsverplichtinr en worden in het vierde lid bijzondere omstandigheden als ziekte, 
zwangerschap, strafrechtelijke detentie en dergelijk aangeduid waardoor het onmogelijk is 
de overdracht uit te voeren binnen de normale overdrachtstermijn van den maand. Alsdan 
bepalen de betroklcen Lid-Staten in goed onderling overleg binnen welke termijn de 
overdracht in een dergelijk geval alsnog zal plaatsvinden. 

30.3.2.12 Overige artikelen 

' Zo ook Pres. Rb. 's-Gravenhage zp Zwolle 30 januari 1998, JV 1998, 39. 

Overeenlcomst van Dublin 

Van de overige artikelen zijn de artikelen 14, 15, 16, 17 en 18 in het begin van dit hoofdstuk 
besproken. Zij behoeven hier geen verdere behandeling. Ook de slotartikelen 20-22 kunnen 
buiten behandeling blijven. 
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31 Verdrag inzake de Benelux Economische Unie 

Verdrag Benelux Economische Unie 

Nadat met name na de tweede wereldoorlog diverse verdragen en afspraken tussen de 
Beneluxlanden zijn gemaakt, met name met betrekking tot handel, samenwerking op het 
gebied van douane en tarieven en op sommige economische gebieden, 9" is in 1958 het 
Verdrag tot oprichting van de Benelux Economische Unie getekend."' Dat verdrag is 1 
november 1960 in werking getreden. Doel van de Unie is onder andere de economische 
banden tussen de drie landen nauwer aan te halen, door een vrij verkeer van personen, 
goederen, kapitaal en diensten tot stand te brengen (Preambule). 
In artike1.2 wordt aangegeven, dat de onderdanen van partijen bevoegd zijn, het 
grondgebied van partijen binnen te komen en te verlaten. Ze genieten er de behandeling die 
voor eigen onderdanen geldt voor wat betreft bewegingsvrijheid, verblijf en vestiging en 
uitoefening van economische en beroepswerkzaamheden, met inbegrip van de verlening van 
diensten. Het vrije verkeer mag niet door wettelijke of uitvoerende voorschriften, in het 
bijzonder op het gebied van de gezondheid, op ongerechtvaardigde wijze belemmerd 
worden (artikel 6). Er is geen algemene gelijke behandelingsbepaling in de zin van het 
huidige artikel 12 EG. 

Het personenverkeer wordt verder uitgewerIct in Deel 3, Hoofdstuk 1 (artikel 55-63) van het 
Unieverdrag, "Van de nationale behandeling, de bewegingsvrijheid en de uitoefening van 
economische en beroepswerkzaamheden." 
Artikel 55 geeft aan, dat bij overeenlcomst de beperkingen uit hoofde van openbare orde, 
openbare veiligheid, volksgezondheid en goede zeden bepaald worden, waaraan het 
binnenkomen, verlaten, de bewegingsvrijheid, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van Beneluxonderdanen onderworpen zijn. Artikel 56 voorziet een overeenkomst met 
betrekking tot wettelijke en gerechtelijke bescherrning van hun persoon, rechten en 
belangen. Op de overeenkomst ter uitvoering van deze twee bepalingen wordt hieronder 
verder ingegaan. 
Het genoemde hoofdstuk 1 gaat verder over huisvesting; het niet belemmeren van 
vennootschappen uit een der drie landen die zich vestigen — in ruime zin — in een der andere 
landen; de behandeling van onderdanen in loondienst; beperkingen ten aanzien van de 
toegang tot de openbare dienst, de advocatuur, geneeskunde, visserij, loodswezen en 
havendiensten; nationale diploma's mogen vereist blijven worden; bij aanbestedingen mag 
niet gediscrimineerd worden. 

Het Benelux Unie Verdrag rept niet over onderwerpen als onderdanen van derde landen, 
gemeenschappelijke grenscontroles en dergelijke en is dan ook niet de basis voor de 
Overeenkomst inzake de personencontroles. 

994  Zie hierover de inleiding bij deel 152 van de editie Schuurman & Jordens, Benelux Economische Unie, Zwolle: 
Tjeenk Willinlc 1990. Genoemd wordt op pagina 6 onder andere een Arbeidsverdrag (Tbr. 1956, 98) en een Interim 
Arbeidsakkoord (Trb. 1957, 50) tussen de Beneluxlanden. 
"3  Trb. 1958, 18. 
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Wel is er in 1969 een Protocol aan het Unieverdrag toegevoegd, dat het Comite van 
Ministers de bevoegdheid geeft met het oog op de afschaffing van controles en formaliteiten 
aan de binnengrenzen van de Benelux en coordinatie om belemmeringen inzake het vrije 
verkeer en de mededinging weg te nemen." 6  

Een van de instellingen van de Unie is het Comite van Ministers (artikel 16 en verder)"'. 
Het Benelux Gerechtshof is ingesteld bij het Verdrag betreffende Instelling en het Statuut 
van het Benelux Gerechtshofm Het is onder andere bevoegd prejudiciele vragen te 
beantwoorden (artikel 6) over de uitleg van bepaalde gemeenschappelijke regels. Krachtens 
het (Eerste) Protocol ter uitvoering van artikel 1 van dat verdrag, behoren de bepalingen in 
het Benelux Unieverdrag, de Overeenkomst inzake de verlegging van de personencontrole 
naar de buitengrenzen van het Benelux-gebied en de Overeenkomst inzake de 
tenuitvoerlegging van de artikelen 55 en 56 van het Unieverdrag tot die gemeenschappelijke 
regels, die het Hof mag uitleggen.' 

"6  Protocol inzake de afschaffing van connotes en formaliteiten aan de binnengrenzen van de Benelux en inzake de 
opheffing van belemmeringen van het vrije verkeer, Pt. 1969, 126 en 1970, 538. Dit Protocol ziet vooral op 
fiscale, economische, agrarische en sanitaire onderwerpen; Zie Schuurman & lordens 152 1990, p. 19 en 20. 
"7  De besluiten van het Comite van Ministers zijn niet opgenomen in Bijlage I Werdragsteksten' van dit 
onderzoek, gezien het feit dat veel van de Beneluxregels zelfstandige betekenis hebben verloren door EG-regels 
inzake het vrij verkeer van EG-onderdanen of ingevolge de nieuwe Titel IV (ex Schengen). Ten aanzien van 
besluiten van het Comite wordt bier zoveel mogelijk naar andere vindplaatsen naast het traktatenblad vetwezen. 
771  Tv!,. 1965,71 en 196; Trb. 1966, 243; Tv!,. 1973, 173, 174, 175. 
m  Hetzelfde geldt voor de Beschikking met betreklcing tot het identiteitsbewijs, Schuurman & lordens 8611 1996, 
p. 259. 

350 



32.1 Inleiding 

32.2 Analyse 

32.2.1 Toegang 

32.2.1.1 Artikel 1 

Overeenkomst uitvoering art. 55-56 

32 Overeenkomst inzake de tenu itvoerlegging van de artikelen 55 en 56 van het 
Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Uniem 

In het navolgende zal gesproken worden van Benelux-onderdanen om de onderdanen van 
Belgie, Nederland of Luxemburg aan te duiden, die zich begeven naar of bevinden op het 
grondgebeid van een van de twee andere Beneluxstaten. 

Beneluxonderdanen lumen het grondgebied van de andere twee landen binnenkomen, mits 
zij in het bezit zijn van een identiteitsdocument (artikel 1). Uit deze bepaling volgt enerzijds, 
dat Beneluxonderdanen niet aan verdergaande controle aan de grens onderworpen kunnen 
worden, dan op het identiteitsbewijs. Controle op verblijfsdoel of middelen van bestaan is 
dus uitgesloten. Dit is in overeenstemming met de afschaffing van de personencontrole aan 
de binnengrenzen tussen de Beneluxlanden, maar geldt ook als een Beneluxonderdaan uit 
een derde staat het Beneluxgebied betreedt. Anderzijds volgt uit de bepaling ook, dat 
openbare orde niet tegengeworpen kan worden bij toegang en ook daar dus niet op 
gecontroleerd kan worden. Dat betekent, dat ook geen opsporingsregisters geraadpleegd 
kunnen worden ten aanzien van Beneluxonderdanen aan de grens. Openbare orde is, zoals 
uit volgende bepalingen zal blijken, uitsluitend een grond tot verwijdering van 
Beneluxonderdanen. De bewoording `kunnen binnenkomen' duidt op een aanspraalc op 
toegang. 
Het identiteitsdocument is aangewezen in een besluit van het Comite van Ministers (M (63) 
23).''' Het betreft onder andere een identiteitskaart of een geldig of niet meer dan 5 jaar 
verlopen paspoortm 

m°  19 september 1960, Trb. 1960, 135. Inwerking getreden op 1 oktober 1963, Trb . 1963, 164. 
1001 Beschiklcing van het Comite van Minsters van de Benelux Economische Unie met betrekking tot 
identiteitsbewijzen, bedoeld in artikel 1 van de Overeenkomst ter uitvoerlegging van de artikelen 55 en 56 van het 
Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, Trb. 1970, 29. Schuurman &Jordens deel 86 111996, p. 
259; gesloten en in werking per 1 olctober 1963. 
1002 Een collectief paspoort of een collectievelijst voldoen ook voor personen onder de 21 en een collectieve lijst 
voor bejaarde personen. 
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32.2.2 Verblijf, vestiging en verblijfsbeeindiging of verblijfsbeperking (artikel 2-6) 

32.2.2.1 Artikel 2 
Het is Beneluxonderdanen'®' toegestaan zich op het grondgebied van de andere twee staten 
te vestigen, indien zij over voldoende middelen van bestaan beschiklcen en van goed 
zedelijk gedrag zijn (artikel 2). De voldoende middelen zijn bier niet nader gekwalificeerd. 
Aangenomen kan worden, dat het van goed zedelijk gedrag zijn mede betekent, dat men 
geen gevaar voor de openbare orde is. Mensen die geen gevaar voor de openbare orde zijn 
en ook niet van goed zedelijk gedrag, komen niet voor vestiging in aanmerking, mau 
kunnen niet verwijderd worden. Dat zal betekenen, dat het wel verbliff toegestaan moet 
worden. 

32.2.2.2 Artikel 3 

Volgens artikel 3 zijn de Beneluxonderdanen die "verblijven of zich vestigen" op het 
grondgebied van een van de twee andere Beneluxstaten, slechts verplicht zich te voegen 
naar een beperkt aantal voorschriften aangaande de controle op buitenlanders. Deze 
betreffen de inschrijving in het bevolkingsregister, de verlenging, vemieuwing, vervanging, 
het bij zich dragen en tonen van verbliffsvergutmingen alsmede de formaliteiten in geval 
van verhuizing of vertrek'' Er is dus geen meldingsplicht Voorschriften ten aanzien van 
verlening van een verbliffstitel worden ook niet genoemd. 

32.2.2.3 Artikel 4 

Tegen Beneluxonderdanen die in een andere staat verblijven dan wel aldaar met 
toestemming gevestigd zijn, kunnen geen maatregelen ter verwijdering getroffen worden, 
dan wanneer zij gevaar opleveren voor de openbare orde of de nationale veiligheid (artikel 
4). Er zijn geen aanwijzingen in het verdrag, wat bier precies onder gevaar veer de openbare 
orde verstaan moet worden. Volksgezondheid of intemationale betrekkingen worden niet 
genoemd. Expliciet wordt aangegeven, dat het niet over middelen van bestaan beschikken 
niet wordt beschouwd als een gevaar voor de openbare orde. Daarmee wordt dan ook 
gezegd, dat het ontbreken van middelen van bestaan geen reden voor verblijfsbeeindiging 
is.'' Swart sluit niet uit (p. 460) dat het niet naleven van nationale overzichtsvoorschriften 
tot verblijfsbeeindiging kan leiden. Niet duidelijk is, waar hij dat op baseert. Uit artikel 3 
van de Overeenkomst volgt weliswaar, dat Beneluxonderdanen een aantal voorschriften met 
betreldcing tot toezicht moeten naleven; maar er blijkt niet, dat de sanctie zou moeten 
bestaan uit verbliffsbaindiging. Een sanctie in de zin van artilcel 44 Vw zou ook kunnen 
voldoen. 

1w3  Volgens artikel 2 van Besluit (M (63) 23) meet de nationaliteit blijken uit een identiteitskaart of een geldig of 
niet langer dan 5 jaw verlopen paspoort. 
"*. Zie over dit laatste artikel 57 Vb. 

S Berocp op de openbare kas is geen reden voor verwijdering. Daannee is niet gezegd, dat Cr beroep op de 
openbare kas mogelijk is. Dat hangt af van nationale wetgeving. Weliswaar verblijft de Beneluxonderdaan die geen 
verblijfstitel aanvraagt rechtrnatig — behoudens openbare orde - maw deze Overeenkomst noch het Benelux 
Unieverdrag kent een bepaling over gel ijke behandeling aan onderdanen bij rechtmatig verblijf. Hier wordt niet 
ingegaan op de behandeling bij arbeid en sociale zekerheid. 
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32.2.2.4 Artikel 5 

32.2.2.5 Artikel 6 

Overeenkomst uitvoering art. 55-56 

Tegen Beneluxonderdanen "die sedert drie jaar op het grondgebied (..) gevestigd zijn" 
kunnen slechts maatregelen ter verwijdering genomen worden, wanneer ze gevaar opleveren 
voor de nationale veiligheid, of indien zij, bij gewijsde veroordeeld wegens een bijzonder 
ernstig misdrijf, een bedreiging vormen voor de gemeenschap van dat land (artikel 5).'°° 6  
`Openbare orde' is hier dus dubbel gekwalificeerd. Ten eerste moet het gaan om een 
veroordeling wegens een bijzonder ernstig misdrijf. Daannee wordt naar het verleden 
gekeken en wordt de ernst aangegeven, van hetgeen er geschied is. Ten tweede moet 
betrokkene een bedreiging vormen, niet voor de openbare orde, maar voor de gemeenschap 
van dat land. Daaruit blijkt, dat naar de toekomst gekeken moet worden en ingeschat moet 
worden welke dreiging er nog van betroldcene uitgaat. Dit lijkt op het EG-criterium. Het feit 
dat het niet moet gaan om de openbare orde, maar om de gemeenschap die bedreigd is, geeft 
nog een extra gradatie. 

In de gevallen van artikel 4 en 5 lumen Beneluxonderdanen die op het grondgebied van een 
andere staat verblijven dan wel met toestemming gevestigd zijn, in plaats van verwijderd te 
worden in hun bewegingsvrijheid worden beperkt; dit onverminderd de middelen van 
beroep die in de wetgeving van het land van inwoning voorzien mochten zijn (artikel 6). Dat 
betekent, dat in geval van openbare orde dreiging gekeken moet worden, of niet volstaan 
kan worden met de beperking van de bewegingsvrijheid in plaats van de verwijdering. 

Na deze bespreking van de bepalingen 2 tot en met 6 op zich, zijn er nog enkele vragen, te 
weten: 
a) wordt het verblijfsrecht voor Beneluxonderdanen aan het verdrag ontleend of is het 

afhanIcelijk van instemming van de nationale autoriteiten? 
b) Wat is de betekenis van de woorden verblijf en vestiging en welke duur heeft het 

verblijf? 

Ad a) Uit de overeenkomst volgt dat er sprake kan zijn van verblijf, vestiging en vestiging 
met toestemming van de autoriteiten. Er blijkt niet van een plicht tot het aanvragen van een 
verblijfstitel. De Overeenkomst zegt ook niet met zoveel woorden, dat een 
Beneluxonderdaan verblijfsrecht heeft zonder dat er een verblijfstitel is afgegeven. Maar de 
overeenkomst vooronderstelt dat wel, door te spreken van `kunnen binnenkomen' (artikel 
1); 'het is toegestaan zich te vestigen' (artikel 2); geen voorschrift zich te melden of een 
verblijfstitel aan te vragen (artikel 3); `verblijven of vestigen' (artikel 3); het tonen van 
(declaratoir op te vatten)'°" verblijfsvergunningen (artikel 3); het onderscheid tussen mensen 
die `verblijven' en die 'met instemming van het gezag gevestigd zijn' (artikel 4 en 6). 
Artikel 5 spreekt alleen van `gevestigd zijn' zonder toestemming te noemen. 
Dat betekent in ieder geval, dat een Beneluxonderdaan een andere Beneluxstaat mag 

1006  Die bewoording komt uit artikel 33 lid 2 Vluchtelingenverdrag, Swart 1978, p. 462. 
m°7  Swart geeft aan, dat de verblijfsvergunning toen, anders dan de vergunning tot verblijf nu, niet meer dan een 
bewijsstuk van gerechtigd verblijf was, p.460, noot 6. 
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binnenreizen en daar voor korte of lange duur mag verblijven zonder enige verblijfstitel aan 
te vragen. Bij de voorwaarden voor vestiging in artikel 2 is ook niet aangegeven, dat die 
vestiging afhankelijk is van een verblijfstitel. Dat duidt op verblijf van rechtswege. 
Toegegeven wordt, dat het niet logisch lijkt, dat dan in artikel 4 naast 'verblijf 'vestiging 
met toestemming' genoemd wordt en in artikel 5 slechts 'vestiging'. 
Swart stelt de vraag naar het karakter van het recht van verblijf en neemt aan, dat wel 
voorondersteld is dat er pas na instemming van de autoriteiten recht van verblijf zou 
ontstaan. Hij leidt dat af uit het felt dater in verschillende bepalingen sprake is van 
toestemming tot vestiging. Nu er ook bepalingen zijn die toestemming niet vergen, komen 
wij tot een andere conclusie. Swart haalt overigens aan, dat namens de drie 
Beneluxregeringen is verklaard, dat de term `toestemming' niet te letterlijk genomen moest 
worden.'®t Hij wijst er ook op, dat het gebruik van het woord 'verblijfsvergunningen' niet in 
de weg staat aan verblijf van rechtswege, omdat verblijfsvergunningen toen refereerde aan 
declaratoire documenten." Het Beneluxhof van Justitie heeft zich over deze vraag nog niet 
uitgesproken. 

Ad b) Een andere vraag is, wat het onderscheid is tussen verblijf en vestigen, dat allebei aan 
de orde is in de overeenlcomst De overeenkomst definieert die bepalingen niet en geeft ook 
niets aan over het zogenaamde kort verblijf. Het zou kunnen zijn, dat het woord 'vestigen' 
in artikel 2 verblijf voor langere duur betekent In dat geval is kort verblijf niet geregeld en 
zijn er voorwaarden aan het verblijf voor langere duur. Betekent 'vestigen' niet verblijf voor 
langere duur, maar verblijf voor onbepaalde duur, dan zijn er voor verblijf (voor korte of 
langere duur) geen voorwaarden. In elk geval is niet aangegeven, wat verblijf voor korte 
duur is, warmer dat ophoudt en wanneer verblijf voor lange duur begint. 
Swart leidt uit de bepalingen van de overeenkomst en de wijze waarop de Overeenkomst is 
geimplementeerd af, dat 'verblijf verblijf van maximaal drie maanden betekent en 
'vestiging' een verblijf van langer dan drie maanden inhoudt." Dat argument overtuigt niet, 
omdat in de Nederlandse implementatie Benelux-onderdanen een vergunning tot verblijf 
voor 1 of 5 jaar Icrijgen of een vestigingsvergunning voor onbepaalde duur. 
Overigens zou uit de betekenis van het woord 'vestigen' nog afgeleid lcunnen worden, dat 
daarvan sprake is bij verplaatsing van het hoofdverblijf. Ook dan is er ten aanzien van 
verblijf niets verduidelijkt. Verblijf zonder verplaatsing hoofdverblijf kan immers geruirne 
tijd duren. 
Omdat niet voorzien is in het aanvragen van een verblijfstitel, is uit de overeenkomst niet 
duidelijk of ook een verblijfsvergunning gevraagd en/of afgegeven mag worden en of voor 
een verblijfsvergunning dan misschien aan nog lichtere eisen dan in artikel 2 voldaan moet 
worden. 

Concluderend kan in elk geval opgemerkt worden, dat niet duidelijk is, of het Beneluxrecht 
wel of niet voorziet in verblijfrecht van rechtswege, en wat de duur van en voorwaarden 

Hij huh op pagina 460 in noot 6 een korte gedaagdenwisseling aan tilt de behandeling van het ontwerp van de 
overeenkomst in de Interparlementaire Beneluxraad 

Pagina 460 in noot 6. 
"Swan venvijst nog near KB van 7 januari 1975, waar datzelfde is uitgemaakt. Ondanks dringend verzoek 
daartoe zag de Kroon geen reiden prejudicible vragen te stellen. 
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voor `verblif zijn. Hier wordt het standpunt ingenomen, dat het Beneluxrecht verblijf van 
rechtswege inhoudt, dat er geen grens is tussen kort en tang verblijf maar slechts een tussen 
verblijf en vestiging, in die zin dat vestiging verblijf voor onbepaalde duur inhoudt. 

32.2.2.6 Procedure verwijdering 

Maatregelen tot verwijdering lcunnen alleen getroffen worden, nadat hieromtrent aan het 
Ministerie van Justitie van het land van verblijf advies is uitgebracht door een bevoegde 
autoriteit, ten overstaan van wie betrokkene zijn verweermiddelen kan doen gelden en zich 
kan laten bijstaan door een advocaat van keuze (artikel 7). De maatregel wordt voor de ten 
uitvoerlegging ervan ter kennis gebracht aan de autoriteiten van het land van nationaliteit. 
Er is een Commissie voor het vrije verkeer en de vestiging van personen ingesteld.'°" 
Het Beneluxhof heeft zich niet uitgesproken over deze overeenkomst. 

32.3 Implementatie in de huidige vreemdelingenwet 

32.3.1 Defmitie 

Overeenkomst uitvoering art. 55 -56 

Voor een beter begrip wordt hier onder Beneluxonderdanen verstaan: Belgen en Luxemburgers 
die geen rechten aan het EG-verdrag ontlenen of voor zover ze meer rechten aan het 
Beneluxrecht ontlenen dan aan het EG-recht. 
In het definitieartikel van de Vreemdelingenwet (artikel 1) 1012 komen Belgen en 
Luxemburgers niet voor. Dat hoeft ook niet per se. Er wordt daar echter wet een definitie 
gegeven van gemeenschapsonderdanen, die niet altijd/alle Belgen en Luxemburgers omvat. 
Er wordt namelijk gesproken over personen die op grond van het EG-verdrag gerechtigd 
zijn een Lid-Staat binnen te komen en er te verblijven. Dat is te eng om ook de 
Beneluxonderdanen op zich te omvatten. De EG-onderdaan heeft verblijfsrecht als hij een 
economische activiteit uitoefent (inclusief diensten ontvangen), voldoet aan de voorwaarden 
van de niet actieven richtlijnen of werk zoekt. De Beneluxonderdaan hoeft geen doel te 
hebben of aan te geven om rechtmatig te verblijven en niet aan voorwaarden met betrekking 
tot te middelen te voldoen. De Belg die komt studeren zonder aan Richtlijn 93/96 te voldoen 
(bijvoorbeeld ondersteuning in natura en zalcgeld ontvangt) of de Luxemburger die 
uitsluitend naar Nederland komt om er met een Nederlander te trouwen of samen te wonen, 
vallen buiten het bereik van het EG-recht maar ontlenen rechten aan het Benelux-recht. 
In het vervolg van de wet en in een deel van het Vreemdelingenbesluit worden een aantal 
uitzonderingen gemaakt voor gemeenschapsonderdanen maar niet apart voor overige Belgen 
en Luxemburgers. Het betreft artikel lb, 8a, 16a Vw en 95, 100 en 101 Vb . Nergens blijkt 
overigens, dat men op deze plaatsen de bedoeling heeft deze Beneluxonderdanen uit te 
sluiten. 

Ion  Artikel 8; hier staan ook de taken genoemd. Zie voor het instellingsbesluit Beschildcing (M (60) 12) Schuurman 
& Jordens 86 111996, p. 258-259. 
1012  Het Vreemdelingenbesluit werkt niet met een dergelijk artikel; zie artikel 23 Vb voor een omschrijving waar 
Belgen en Luxemburgers wel helemaal onder vallen. 
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Artikel lb Vw stelt, dat personen alleen rechtmatig verblijven op grond van een besluit tot 
toelating of indien ze rechten aan het EG-verdrag ontlenen. In artikel 16a zijn BeIgen en 
Luxemburgers niet uitgezonderd van het mvv-vereiste, gemeenschapsonderdanen wel.'°" 
Artikel 8a Vw stelt, dat met uitzondering van gemeenschapsonderdanen toelating alleen 
verlcregen wordt door een besluit van een bestuursorgaan. Toelating betekent volgens artikel 
1 Vw instemming met bestendig verblijf en van bestendig verblijf is sprake bij verblijf van 
langer dan drie maanden. Als hierboven aangegeven, is het maar de vraag of 
Beneluxonderdanen voor bestendig verblijf instemming van het gezag nodig hebben. 
Overigens verbindt het Beneluxrecht aan rechtmatig verblijf niet zonder meer aanspraak op 
sociale voorzieningen.'°" De ruimte die artikel Sc geeft om aanspraak op voorzieningen in 
overeenstemming te doen zijn met de aard van het verblijf kan ten aanzien van 
Beneluxonderdanen naar nationale normen toegepast worden. 

De Vreemdelingenwet regelt de positie van Beneluxonderdanen niet. Artikel 49 Vw geeft 
aan dat bij algemene maatregel van bestuur ten gunste van weemdelingen afgeweken kan 
worden van de Vreemdelingenwet; dat is in het Vreemdelingenbesluit op enkele plaatsen 
gedaan (zie hieronder). 

32.3.2 Grensbewalcing en toegang 

Artikel 22 Vb geeft aan dat vreemdelingen die Nederland in of uitreizen verplicht zijn zich 
te begeven tangs een doorlaatpost. Oat Belgen en Luxemburgers daarvan uitgezonderd zijn, 
is verwerkt in artikel 22 lid 2 Vb. Onderdanen van een EG-staat zijn niet verplicht 
inlichtingen te verstreklcen over verblijfsdoel en middelen. Belgen en Luxemburgers vallen 
daar ook onder. 
Het vereiste van documenten, zoals vastgesteld bij het Besluit inzake identiteitsdocumenten 
is op alle onderdelen gamplementeerd in Bijlage 3a en 3b Voorschrift Vreemdelingen (zie 
artikel 41 lid 3 en 4Vb jo 16 VV). In artikel 91 Vb is terecht aangegeven, dat gevaar voor de 
volksgezondheid geen reden is een Beneluxonderdaan de toegang te weigeren. Ten onrechte 
is er geen uitzondering gemaalct ten aanzien van het niet ten taste komen van openbare 
lichamen. Tegen weigering van toegang zijn volgens artikel 102 Vb de bepalingen 100 lid 
2-4 en 101 van toepassing. Dat betekent, dat ook bij weigering toegang betrokkene 4 weken 
de tijd Icrijgt om te vertrekken, eventueel bezwaar of administratief beroep de uizetting 
opschort, en de Adviescommissie Vreemdelingen gehoord wordt in die procedure. Dat is 
ruimer dan de Overeenkomst vergt; artikel 7 vraagt slechts een bijzondere procedure bij 
maatregelen van verwijdering van Beneluxonderdanen die met toestemming gevestigd zijn. 

1°13  In artikel 41 lid 4 Vb jo 16 VV jo bijlage 3a zijn Belgen en Luxembutgers daarentegen en terecht wel 
uitgezonderd van het mvv-vereiste bij toegang voor lang verblijf. 
'OM  Er is geen algemene gelijke behandelingsbepaling en het arbeidsverdrag ziet op sociale zekerheid onder 
bepaalde voorwaarden. 
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32.3.3 Verblijf, vestiging, verblijfsbee indiging en vrijheidsbeperking 

Overeenkomst uitvoering art. 55-56 

Volgens artikel 46 Vb is de vrije terrnijn voor onderdanen van de Lid-Staten van de EG 3 
maanden, tenzij ze eerder ten taste komen van de staat. De overeenkomst 55 en 56 stelt geen 
termijn en stelt dat het niet beschikken over voldoende middelen geen reden voor 
verwijdering is. Ten taste komen van de staat wordt niet genoemd, maar uit de context van 
artikel 4 van de Overeenkomst moet opgemaalct worden dat ook dat niet tot verwijdering 
kan leiden.w" 
Artikel 95 Vb geeft `gemeenschapsonderdanen"°' 6  de mogelijkheid een bescheid te 
ontvangen, waaruit rechtmatig verblijf blijkt, voor een termijn van 5 jaar en dat telkenmale 
verlengd wordt. De nuanceringen hierop staan in artikel 96 Vb. Artikel 96 Vb lid 5 zegt, dat 
artikel 96 niet van toepassing is op Belgen en Luxemburgers. Daaruit volgt dus dat Belgen 
en Luxemburgers op aanvraag een bescheid voor 5 jaar lcrijgen, dat steeds verlengd wordt; 
documenten voor korte duur of niet verlenging in geval van werkloosheid zijn niet van 
toepassing. Het geeft ook aan, dat Beneluxonderdanen in aarunerking komen voor een 
declaratoir verblijfsdocument. Dit veronderstelt verblijf van rechtswege. 
Artikel 99 Vb geeft aan dat een Beneluxonderdaan die geen gemeenschapsonderdaan is een 
verblijfsvergunning slechts kan worden geweigerd, indien hij een actuele bedreiging voor de 
openbare orde of de nationale veiligheid vormt, dan wet niet over voldoende middelen van 
bestaan beschilct. Dat zijn de voorwaarden die de overeenkomst aan `vestiging' stelt. De 
weigering van verlenging kan niet geschieden omdat hij niet over middelen van bestaan 
beschikt. Hier gaat het om een verblijfsvergunning voor 1 jaar. 
De Beneluxonderdaan heeft aanspraak op een vestigingsvergunning (onbepaalde duur), als 
hij geen actuele bedreiging voor de nationale veiligheid en de openbare orde is en over 
voldoende middelen van bestaan beschikt. Anders dan voor overige vreemdelingen, 
inclusief gemeenschapsonderdanen, wordt de voorwaarde van 5 jaar verblijf niet gesteld. 
Alleen indien betroldcene een actuele bedreiging voor de openbare orde of nationale 
veiligheid is, kan de vestigingsvergtmning ingetrokken worden. 
Uit deze bepalingen 46, 95 en 96, 99 Vb blijkt, dat het Nederlandse recht voor 
Beneluxonderdanen voorziet in verblijf voor 3 maanden (van rechtswege), verblijf voor 1 
jaar (met steeds te verlengen verblijfsvergtuming), verblijf voor 5 jaar (met declaratoire 
verblijfskaart) en vestiging (met vestigingsvergunning). Daar blijkt niet eenduidig uit, hoe 
de rechten van artikel 1 en 2 van de Overeenkomst gezien worden, als van rechtswege 
verlcregen of niet. De gedachte zou lcunnen zijn, dat er verblijfsrecht van rechtswege is, 
maar dat als men meteen de vestigingsvergunning wil hebben er instenuning nodig is. Dat is 
verdedigbaar. De verblijfsvergunning voor 1 jaar past er dan niet bij. En overigens ligt het 
voor de hand dat de vreemdeling die een aanvraag indient, meteen die voor de 
vestigingsvergtuming indient en niet die voor de declaratoire elke vijf jaar te verlengen 
verblijfskaart. 
Nu iedereen die aan de voorwaarden van middelen van bestaan en geen gevaar voor de 
openbare orde voldoet in aanmerking komt voor een vestigingsvergunning, is niet duidelijk 

I°15  Hiermee is niet gezegd, dat er aanspraak op een uitkering ten laste van de openbare kas bestaat. 
1016  Hoewel het Vreemdelingenbesluit deze term niet definieert, zal de definitie van artikel 1 Vw bedoeld zijn. Op 
andere plaatsen spreekt het Vreemdelingenbesluit van onderdanen van de Lid-Staat van de EG. 
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waarom toch nog met de verblijfsvergunning voor 1 jaar en verblijfskaart voor 5 jaar 
gewerkt wordt. 
Terecht wordt aan het verlengen van de verblijfstitel niet het vereiste van middelen van 
bestaan gesteld. 
Ten aanzien van de openbare orde kan nog het volgende opgemerkt worden: Het `goed 
zedelijk gedrag' uit de Overeenkomst komt niet terug in het nationale recht. `Openbare 
orde' wordt nationaal bij de eerste verblijfstitel uitgelegd als actuele bedreiging voor de 
openbare orde (in de S van het EG-recht). Dat geeft een betere bescherming dan de 
openbare orde die in artikel 4 van de Overeenkomst - ten aanzien van intreklcing - niet nader 
gekwalificeerd is. 
Pas na drie jaar vestiging, kwalificeert de Overeenlcomst de openbare orde bij 
verblijfsbeeindiging: bij gewijsde veroordeeld voor een bijzonder ernstig misdrijf, en 
daardoor een bedreiging vormen voor de gemeenschap van het land. Dat criterium biedt nog 
meer bescherming dan de actuele bedreiging voor de openbare orde en zou dus in het 
Vreemdelingenbesluit opgenomen moeten worden. De drie jaar worden niet in de 
regelgeving genoemd. 
Ten aanzien van de nationale veiligheid biedt artikel 99 meer bescherming voor de 
Beneluxonderdaan dan de artikelen 4 en 5 van de Overeenkomst. 
De door het Beneluxrecht voorziene mogelijkheid om ten aanzien van Beneluxonderdanen 
in geval van openbare orde dreiging slechts te volstaan met vrijheidsbeperking (artikel 6) is 
niet overgenomen en voor de houder van de vestigingsvergunning in artikel 18 Vw zelfs 
uitgesloten. Omdat de mogelijkheid van artikel 6 van de Overeenkomst de administratie 
dwingt te overwegen of met die mindere maatregel volstaan kan worden, doet het niet 
toepassen ervan in het nationale recht tekort aan de bescherming die de Overeenkomst 
Benelwconderdanen biedt 

32.3.4 Procedure en formaliteiten 

64 Vb verplicht vreemdelingen informatie te geven over diverse zaken. Benelux (en 
bepaalde EG-onderdanen) hoeven echter geen uitleg te geven over verblijfsdoel, beroep, 
vroegere verblijfsplaatsen. Zekerheid en garantstelling mag niet gewaagd worden. 
Ten aanzien van de identificatieplicht is herhaaldelijk aangegeven,"' dat het document dat 
getoond moet worden het document is waar het Besluit ter uitvoering van artikel 1 van de 
Overeenkomst naar verwijst. Dat is veelal een (niet langer dan 5 jaar verlopen) paspoort of 
identiteitskaart. Artikel 3 van de Overeenlcomst verwijst naar `verblijfsvergunningen', maar 
zegt niet dat alleen door die vergunningen aan de identificatieplicht voldaan kan worden. 
Bij uitzetting zijn artikel 100 lid 2-4 en 101Vb van toepassing. Dat betekent, dat ook bij 
weigering toegang betroklcene 4 weken de tijd lcrijgt om te vertreldcen, eventueel bezwaar of 
administratief beroep de uizetting opschort, en de Adviescommissie Vreemdelingen gehoord 
wordt in die procedure. Zoals hierboven at aangegeven, is dat ruimer dan de Overeenkomst 
vergt; artikel 7 vraagt slechts een bijzondere procedure bij maatregelen van verwijdering 
van Beneluxonderdanen die met toestemming gevestigd zijn. 

ID"  Zie Schuurman & lordens 152 1990 p.367 en 368. 
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Overeenlcomst uitvoering art. 55-56 

Het felt dat een Beneluxonderdaan voor een vestigingvergunning fl 500 leges moet betalen 
(Vc B4.6.1), komt niet overeen met artikel 2 en 3 van de Overeenkomst. 

32.4 Conclusie 

De Overeenkomst ter uitvoering van de artilcelen 55 en 56 geeft Beneluxonderdanen een 
bevoorrechte positie. Deze betreft binnenkomst indien in het bezit van een 
identiteitsdocument en vestiging bij voldoende middelen en goed zedelijk gedrag. 
Verblijfsbeeindiging kan alleen plaats vinden op openbare orde gronden, gronden die na 
drie jaar vestiging sterk gekwalificeerd zijn. Bovendien moet nagegaan worden of de 
openbare orde door vrijheidsbeperking gediend is. Niet duidelijk is, of het verblijf van 
Beneluxonderdanen van rechtswege bestaat en wat het onderscheid verblijf/vestiging 
inhoudt. 
Ten aanzien van de implementatie worden Beneluxonderdanen veelal onder 
gemeenschapsonderdanen vervat. Daarbij wordt soms tekort gedaan aan de rechten die 
Beneluxonderdanen die niet onder het EG-recht vallen, hebben. Bij de openbare orde en de 
procedure leidt het tot een sterkere positie dan het Beneluxrecht voorschrijft, zij het dat op 
een ander punt (artikel 5 Ovk) de openbare orde niet goed gefmplementeerd is. 
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33 Overeenkomst inzake de verl egging van de personencontrole naar de 
buitengrenzen van het Beneluxgebied" 

Met de inwerkingtreding van de Uitvoeringsovereenkomst van Schenen is de betekenis van 
de Beneluxovereenkomst inzake de verlegging van de personencontrole sterk verminderd. 
Deze overeenkomst is echter niet opgezegd of anderszins beeindigd. Ook de implementatie 
van het Schengenrecht in het EG-recht verandert er niets aan. 
In het navolgende wordt alleen onderzocht in hoeverre de Beneluxovereenkomst nog jets 
toevoegt aan het Schengenrecht. 
Opgemerkt zij, dat het Benelux Hof van Justitie zich tweemaal heeft uitgesproken op 
prejudiciale vragen over de uitleg van deze overeenkomst. De Overeenkomst voorziet in 
besluiten van een lcrachtens artikel 21 Benelux Unie Verdrag opgerichte Werkgroep van 
Ministers.' 0 ' 9 De Overeenkomst werkt met het begrip `vreemdeling' dat verwijst naar een 
onderdaan van een staat die geen Beneluxstaat is. 

33.1 Verlegging grenscontrole (artikel 2 en 12) 

Overeenkomst personen controle 

Warmer een Beneluxstaat binnen Schengen/EG de binnengrenscontrole weer wil invoeren, 
moet ook voldaan worden aan de Beneluxregels daartoe. Artikel 2 gaat over de verlegging 
van de grenscontrole naar de buitengrenzen. Artikel 12 geeft aan dat elk der landen zich het 
recht voorbehoudt de personencontrole aan de binnengrenzen geheel of gedeeltelijk tijdelijk 
verder in te stellen, om redenen verband houdende met de openbare orde of nationale 
veiligheid. De ministeriele werkgroep bepaalt de wijze waarop van deze bevoegdheid 
gebruik zal worden gemaakt in Beschildcing M/P (71) 1. 1020  Artikel 1 van die beschildcing 
bepaalt onder meer, dat het nemen van bijzondere maatregelen van toezicht voor korte duur 
aan de binnengrenzen naar aanleiding van een bepaald voorval geen wederinvoering van de 
grenscontrole vormt. Verder zijn er procedure bepalingen, maar worden er geen nadere 
voorwaarden aan de wederinvoering van grenscontrole of het weer opheffen daarvan 
aangegeven. Naast het Schengenrecht is voor de Benelux dus van belang, dat ook de 
Beneluxprocedure wordt gevolgd. Het feit dat er ook binnen Schengen/EG een procedure 
bestaat, doet niet af aan het moeten volgen van de Beneluxprocedure. 
De Vreemdelingenwet defmieert `buitengrenzen' als de zeegrenzen en de lucht- en 
zeehavens waar personencontrole wordt uitgevoerd. De wet regelt niets over de plaats waar 
grensbewaking wordt uitgevoerd. Er wordt voorzien dat bij amvb voorschriften worden 
gesteld met betreldcing van o.a. in het belang van de grensbewalcing te treffen 
voorzieningen. Het Vreemdelingenbesluit kent bepalingen over doorlaatposten en geeft aan 
dat, indien de openbare orde of nationale veiligheid daartoe noopt, ook aan andere grenzen 

1018 11 April 1960, in werking 1 juli 1960; Trb. 1960, 40 en 102; Schuurman & Jordens 152 1990, p. 367 e.v.; 
Schuurman & Jordens 86 1990, p. 558 e.v. Er is een Protocol tot wijziging van deze overeenkomst getekend, maar 
niet in werking getreden, Schuurman & Jordens 152 1990, p. 368. 
1019  De meeste beschiklcingen van die werkgroep zijn terug te vinden in Trb. 78, 171; (zie ook Trb. 1984, 111) en 
deel 86 (1990) van editie Schuurman & Jordens (p. 566-584). 
10"  Beschikking van de Werkgroep voor het personenverkeer betreffende de tijdelijke wederinstelling van de 
personencontrole aan de binnengrenzen, Trb. 1978, 171 en Schuurman & Jordens 86 1990, p. 583. 
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Benelux 

dan buitengrenzen doorlaatposten kunnen worden ingesteld. In dat geval voert men de 
controle niet mede ten behoeve van verdragspartners uit. Dat de controle aan binnengrenzen 
tijdelijk moet zijn, blijkt niet. De procedure ten aanzien van de andere Beneluxlanden staat 
niet in de wet, maar dat is ook niet lets dat in de Vreemdelingenwet geimplementeerd zou 
moeten worden. 

33.2 Visa (artikel 4) 

De Overeenkomst voorziet in de afgifte van Beneluxvisa (artikel 4). Wanneer er in 
Schengen/EG verband overwogen wordt in afwijking van de gezamenlijke regels een 
nationaal visum af te geven, zal voor de Beneluxlanden in eerste instantie een Beneluxvisum 
aan de orde zijn. Oat is met name het geval, warmer een niet-Beneluxland bezwaar heeft 
tegen toegang van een derdelander, die een Beneluxland toegang wit verlenen. De 
Overeenkomst kent uitzondering, als er spralce is van een van de door de ministeriele 
werkgroep te bepalen gevallen of, in uitzonderingsgevallen indien er geen onderlinge 
overeenstemming kan worden bereikt; dan kan het gebied waarvoor het visum worth 
afgegeven worden beperkt. De Beschikking van de ministeriele werkgroep met betreldcing 
tot visa is niet openbaar. Het Beneluxhof heeft uitgemaalct, dat niet openbare beschikkingen 
niettemin door de Beneluxstaten toegepast mogen worden. Het heeft verder bevestigd, dat 
de nationale autoriteiten op eigen bevoegdheid maar met in achtneming van het 
Beneluxrecht visa verlenen.'°" 
Het visumbeleid is niet in de Vreemdelingenwet (of in een andere wet) geimplementeerd. 

33.3 Toegang (artikel 5) 

Artikel 5 geeft aan, dat vreemdelingen in het bezit van het juiste document en middelen van 
bestaan, het Beneluxgebied kunnen binnenkomen. Dat houdt een aanspraak op toegang in. 
Deze aanspraak blijkt ook uit artikel 6 Vw, mar is niet opgenomen in artikel 5 van de 
Schengen Uitvoeringsovereenkomst.' 

33.4 Terugname (artilcel 9) 

Under door de ministeriele werkgroep vast te stellen voonvaarden, nemen de Beneluxstaten 
vreemdelingen terug, die uit hun gebied het gebied van een andere Partij zijn 
binnengekomen en daar ongewenst zijn. Oat betreft grotendeels materie die de relatie tussen 
Partijen regelt, maar heeft ook aspecten die de rechtspositie van de vreemdelinge betreffen. 
Hoewel het hier gaat over terugname tussen de Beneluxlanden onderling, wordt deze 
materie tesamen besproken met de terug- en overnameovereenkomsten die de Benelux heeft 

lw I  Hy] Benelux 20 december 1988, RV 1988,43 
Zie hierover J.D.M. Stetnbergen, 'Schengen and the movement of persons', in: Schengen, internationalisation 

of central chapters of the law on aliens, refugees, privacy, security and the police, Tjeenk Willinlc Kluwer 1991, p. 
64-65. 
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afgesloten met derde landen. 

33.5 Ongewenstverklaring (artikel 10 en 11) 

Overeenkomst personen controle 

Artikel 10 van de Overeenkomst voorziet ern, dat een vreemdeling, die in een van de 
Beneluxstaten ongewenst verklaard is, op met redenen omkleed verzoek van die staat voor 
het hele Beneluxgebied als ongewenst aangemerIct kan worden. Dit wanneer de 
oorspronkelijke ongewenstverklaring plaats vindt als gevolg van a) een veroordeling wegens 
een misdrijf waarvoor uitlevering kan plaats vinden,w 23 b) betroldcene een gevaar oplevert 
voor de openbare orde of nationale veiligheid. De verhouding tussen deze twee gronden is 
niet geheel duidelijk. Het zich voordoen van een van de twee gronden lijkt genoeg. Het 
voorkomen van b) naast a) suggereert, dat niet elke veroordeling leidt tot gevaar voor de 
openbare orde; omgekeerd laat die formulering ook open, dat er gevaar is voor de openbare 
orde als er nog geen spralce is van een veroordeling. 
Wanneer een dergelijk verzoek gedaan wordt, wordt het ingewilligd, tenzij bijzondere 
redenen zich daartegen verzetten.m 24  
Deze bepaling is gemplementeerd in artikel 21 lid 1 onder d Vw; de gronden worden daar 
niet aangegeven, evenmin als de redenen die zich ertegen kunnen verzetten. Artikel 21 
spreelct echter wel over een bevoegdheid tot ongewenstverklaring en niet over een 
verplichting. 
Hoewel de artikelen 10 en 11 van de Overeenkomst daar niet in voorzien,m" is er een 
ministeriele beschikking ter uitvoering van die bepalingen.'"'Deze ziet vooral op 
procedurele aspecten. Verwarrend is, dat die Beschikking enerzijds aangeeft wanneer 
vreemdelingen op wie artikel 10 van de Overeenkomst is toegepast, gesignaleerd worden als 
`ongewenst Benelux' (artikel 4). Anderzijds voorziet artikel 8 van de Beschildcing ern, dat 
de Minister van Justitie van een van de Beneluxlanden de andere ministers kan verzoeken, 
indien hij dat nodig acht, een in zijn land ongewenst verklaard vreemdeling te doen 
signaleren teneinde te voorkomen, dat zonder hun voorafgaande machtiging een visum 
wordt verstrekt. Hier wordt dan verzocht om ongewenst signalering zonder dat de overige 
twee landen ongewenst hoeven te verklaren. Dit laatste is niet expliciet gdmplementeerd in 
de Nederlandse Vreemdelingenwetgeving, maar wordt wet ingelezen in de algemene 
bevoegdheid van de Minister van Justitie grensbewakingambtenaren concrete aanwijzingen 
te geven (artikel 3 Vw). Van het vereiste dat een andere Beneluxstaat de vreemdeling 
ongewenst verklaard moet hebben, is niets terug te vinden. Het Schengenrecht voorziet niet 
in het ongewenstverklaren op verzoek van andere Partijen, maar wet in het signaleren ter 
fine van weigering aan de grens; in dat geval is er niet vereist, dat de vreemdeling 
ongewenst verklaard is. 

1023 Swart geeft aan (p. 272), dat hierbij gedacht is aan het Beneluxverdrag aangaande uitlevering en rechtshulp in 
strafzaken, Trb. 1962,97. 
1024 Zo'n reden kan zijn dat de vreemdeling rechtmatig in een andere Beneluxstaat verblijft, zie Swart 1978, p. 272 
en zijn verwijzing naar de gemeenschappelijke toelichting. 
1025  Artikel 13 geeft een algemene bevoegdheid aan de ministeriele werkgroep tot het nemen van voor het doel van 
de Overeenkomst noodzakelijke besluiten. 
1026  Beschikking van de werkgroep voor het Personenverkeer betreffende ongewenste vreemdelingen M/P (67) 3, 
Schuurman & Jordens 86 1990, p. 580- 583. 
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34 Terug- en overnameovereenkomstenw 

34.1 Inleiding 

34.2 Analyse 

Terug- en overnameovereenkomsten 

Voor Nederland zijn de meeste terug- en overnameverplichtingen tot stand gekomen in 
Beneluxverband. Het betreft daarbij enerzijds de terug- en overnameverplichting voor de 
drie Beneluxstaten onderlingm" en anderzijds de verplichtingen die aangegaan zijn met 
derde landen. Er zijn terug- en overnameverdragen tussen de Beneluxlanden en derdelanden 
van de jaren zestig'°" en vrij recent.'° 3° 
Behalve bij de Beneluxverplichtingen, is Nederland ook Partij bij de °ye/name-
overeenkomst tussen de Schengenlanden en Polen. Al deze terug- en ovemameverdragen 
gaan veelal samen met een verdrag inzake de visaverplichtingen tussen dezelfde partijen. 
Verdragen die filet er niet specifiek over gaan kennen soms ook terug- en overname-
bepalingen (bijvoobeeld het Europees verdrag inzake sociale en medische bijstand). 
In het kader van de samenwerking tussen de Lid-Staten van de EG in de Derde Pijler van 
het Unieverdrag is er gesproken over de wenselijkheid van het aangaan van terug- en 
overname relaties met derde landen. In dat kader heeft men een standaard clausule 
ontworpen, waarvan het wenselijk geacht werd dat deze in verdragen die met derde landen 
gesloten worden terecht komt. 

De terug- en overnameverdragen bevinden zich op het randje van de materie die in dit 
onderzoek wordt bestreken. Voor zover het gaat om terugnarne van Nederlanders, valt het 
onderwerp er helemaal buiten. Voor zover het gaat om terug- of overname van personen van 
niet-Nederlandse nationaliteit, of het doen terug- of ovememen van deze personen door een 
ander land, gaat het primair om een relatie tussen staten. Gezegd zou lcunnen worden, dat 
het dan in vreemdelingenrechtelijke termen gaat om een voortraject van toegang of een 
natraject van uitzetting. 
Er zijn twee redenen om toch aandacht te besteden aan dit onderwerp. Ten eerste blijkt uit 
de toename van het aantal verdragen met terug- en overnamebepalingen in de negentiger 
jaren, dat er weer meer belangstelling is voor dit onderweip. Ten tweede heeft het Hof van 
Justitie van de Benelux uitgemaakt ten aanzien van de terug- en overnamebepalingen in de 
Beneluxovereenkomst inzake het personenverkeer, dat deze weliswaar primair gericht zijn 
tot Partijen, maar dat er ook een waarborg-element ten aanzien van de betreffende persoon 
In zit en dat een persoon daar onder omstandigheden een beroep op kan doen. 

1027  In de Bijalge verdragstelcsten zijn slechts drie terug- en overnameovereenkomsten opgenomen. Meer terug- en 
overnameovereenkomsten zijn te vinden in Schuurman & Jordens deel 86 II. 
1028  Artikel 9 van de Overeenlcomst inzake personencontrole en de Beschildcing van de werkgroep voor het 
personenverkeer (M/F' (67)1). 
1029 Met Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland. 
1930  Met Slovenia en Roemenia. Het in S&J opgenomen verdrag met Vietnam ten aanzien van uit het voormalige 
Tsjecho-Slowakije aflcomstige Vietnamezen is nooit in werking getreden. Aan de voorlopige toepassing is geen 
toepassing gegeven. 
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De Beneluxregelingen zijn niet allemaal hetzelfde, maar hebben eenzelfde strekking. 
Partijen nemen bun eigen onderdanen terug en er zijn afspraken in geval van niet (meer) 
geldige documenten. Ze nemen onderdanen van andere landen over of terug, walmeer die 
vanaf hun grondgebied op onwettige wijze het grondgebied van de andere staat 
binnengekomen zijn. Daarbij gelden wel termijnen en procedures. Binnen twee weken na 
binnenlcomst geldt een eenvoudige procedure, binnen 6 maanden een andere. Na 6 maanden 
geldt de verplichting meestal niet meer. Ovemame vindt niet plaats, wanneer betroklcene 
naar een land moet waar vervolging gevreesd wordt. Uitleveringsverplichtingen worden 
gerespecteerd. 
Volgens het Benelux Gerechtshof mag een persoon niet uitgezet worden naar een staat 
waannee een terug- en ovemameverdrag is afgesloten, zonder de daarin opgenomen 
afspraken toe te passen.'°" Deze uitspraak betrof het Besluit van de Ministeri6le Werkgroep 
van de drie Beneluxlanden. Gezien de overeenkomstige formulering van de diverse 
Beneluxverdragen, moet aangenomen, dat die uitspraak ook betrekking heeft op de andere 
Benelux-regelingen. 

De Schengen-Polenovereenkomst heeft een ander karalcter. Volgens een Protocol bij de 
overeenlcomst, passen de Schengenstaten de terug- en overnameregels onderling toe ten 
aanzien van Poolse onderdanen, totdat er een (tot op heden niet genomen) besluit komt de 
toepassing naar mensen van andere nationaliteit uit te breiden. Tussen de Schengen-landen 
enerzijds en Polen anderzijds geldt de terug- en ovemameverplichting alle nationaliteiten. Er 
zijn voorschriften ten aanzien van tennijnen of procedures. De overeenkomst doet geen 
afbreuk aan o.a. het Vluchtelingenverdrag, EG-recht, Dublin- en Schengenrecht. 
Tussen de Schengenlanden zelf bestaat geen echte terug- en ovemameregeling; artikel 23 
SUO kent een beperkte regeling ten aanzien van derdelanders. 

De EU-staten streven emaar in verdragen met derde landen een bepaling op te nemen, 
waarin die landen zich verplichten bilaterale terug- en ovemameverdragen aan te gaan met 
die EG Lid-Staten die dat willen. Er wordt door derde landen heel wisselend gereageerd op 
een verzoek een dergelijke clausule op te nemen. 

34.3 lmplementatie 

De terug- en overnameovereenkomsten zijn niet in de vreemdelingenwetgeving geregeld. 
Nu personen die uitgezet worden naar een land waannee een Benelux terug- en 
ovemamerelatie bestaat, volgens die specifieke procedure overgedragen moeten worden en 
daar zelf ook een beroep op kunnen doen, verdient het wellicht aanbeveling hieromtrent een 
bepaling in de vreemdelingenwet op te nemen. Ten aanzien van de overige verdragen zou 
naar analogie eenzelfde redenering kunnen gelden. 
Gezien de op al dan niet kleine onderdelen verschillende verdragen, zou een dergelijke 
bepaling niet zelf een procedure en termijnen hoeven te betreffen, tenzij men binnen alle 
verdragen passende minimum-elementenhoorwaarden wil formuleren. 

1031  Hvl Benelux 15 april 1992, RV 1992, 
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35 Nederlands - Amerikaans vriendschapsverdrag 

35.1 Inleiding 

Het Verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart tussen Nederland en de Verenigde 
Staten met bijbehorend protocol en notawisseling dateert van 1956. 1032  Het bevordert het 
wederzijds voordelig handelsverkeer, moedigt beleggen tot wederzijds voordeel aan en legt 
wederzijdse rechten en voorrechten vast. In dat kader bevat het verdrag ook 
vreemdelingenrechtelijke aspecten. Er is een Protocol bij het verdrag, dat ook van belang is 
voor het immigratierecht. 

35.2 Analyse 

35.2.1 Artikel II 

1032  Trb. 1956,40 

Nederlands-Amerikaans vriendschapsverdrag 

Volgens artikel II zal het wederzijdse onderdanen geoorloofd zijn, het grondgebied te 
betreden en er te verblijven teneinde a) handel te drijven tussen de beide grondgebieden en 
daannee samenhangende handelsactiviteiten, b) de bedrijfsuitoefening van een onderneming 
waarin ze een aanzienlijk kapitaal hebben, en c) voor andere doeleinden met inachtneming 
van de wetten met betrekking tot de toelating en het verblijf van vreemdelingen. In geval 
van c) gelden dus de nationale vreemdelingenrechtelijke voorschriften, maar in geval van b) 
en a) gelden deze niet. 
De echtgenoot en ongehuwde minderjarige kinderen van de onder artikel II lid 1 a) en b) 
toegelaten persoon worden toegelaten (artikel 1 Protocol). Er worden daarvoor geen nadere 
voorwaarden gesteld. De gezinsleden van de persoon die onder c) wordt toegelaten zullen 
net als hij aan de voorwaarden van het nationale beleid moeten voldoen. 
Artikel II lid 1 b) is ook van toepassing op personen die de personen of vennootschappen 
onder dat artikel genoemd vertegenwoordigen of er een verantwoordelijke functie bekleden 
(artikel 2 Protocol). Deze termen zijn niet verder uitgewerIct. Ze denken aan sleutelpersoneel 
in de Europaverdragen, maar lijken iets ruimer te zijn. 
Voor toeristen moet het reizen vergemaldcelijkt worden met betrelcking tot toelating, verblijf 
en vertrek (artikel II lid 3). 
Partijen houden het recht maatregelen toe te passen wellce noodzakelijk zijn ter handhaving 
van de openbare orde en ter bescherming van de volksgezondheid, de goede zeden en de 
veiligheid (artikel II lid 4). De term `noodzakelijk' geeft ons inziens aan dat het om meer 
dan het algemene openbare orde beleid moet gaan. 

Er gelden een aantal waarborgen bij bewaring, die ook vrijheidsbeneming onder de 
Vreemdelingenwet zullen betreffen (Artikel III). Daartoe behoort dat de dichtst bijzijnde 
consulaire vertegenwoordiger terstond wordt ingelicht. Artikel V gaat over toegang tot de 
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gewone rechter, administratieve scheidsgerechten en instanties, zowel ter verdediging als ter 
verlcrijging van bun recht. Artikel XX gaat over zeelieden. 
Er is vrijheid van doorreis tangs de daarvoor in het intemationale verkeer meest geschilcte 
wegen voor wederzijdse onderdanen enerzijds en voor andere personen op weg naar het 
grondgebied van de andere Partij anderzijds (artikel XXI). Zij zullen niet onnodig worden 
opgehouden of aan onnodige beperkingen worden onderworpen, met uitzondering van het 
hierboven beschreven openbare orde voorbehoud en niet discriminerende voorschriften 
wellce nodig zijn om misbruik van het voorrecht van doorreis te voorkomen. 
Artikel XXIII definieert `nationale behandeling', `behandeling van meest begunstiging' en 
`vennootschap'. 

35.3 hnplementatie 

Het Nederlands-Amerilcaans vriendschapsverdrag is niet gelmplementeerd in de 
vreemdelingenwetgeving. In de vreemdelingencirculaire Hoofdstuk B 1 1 en de Wet Arbeid 
Vreemdelingen zijn regels opgenomen met betrekking tot sleutelpersoneel. 
Hoofdstuk B 9 van de Circulaire is aan het Verdrag gewijd. Dat hoofdstuk gaat eigenlijk 
alleen over de categorieen genoemd in artikel II lid i onder a) en b) en bun gezinsleden. 
Daar wordt de telcstvan de bepalingen nauw gevolgd. 
Artikel II lid 1 onder c) is niet opgenomen.'°" Nu dat artikel naar de nationale regelgeving 
verwijst is dat geen probleem. 
Het is echter onterecht, dat ten aanzien van de wel in Hoofdstuk 89 opgenomen categorieen 
niet wordt aangegeven, dat het openbare orde criterium beperIcter is. 
Hoofdstuk 89 gaat vrij uitgebreid in op de vraag, wanneer er sprake is van een aanzienlijk 
kapitaal. De concreetheid waartnee dat gebeurt is niet in het verdrag terug te vinden. Het 
gaat bier dan ook touter om een Nederlandse interpretatie, die het karakter van beleidsregels 
of richtlijnen hebben. 
De in Hoofdstuk 89 genoemde inschrijving van het handelsregister mag wet van de 
ondememingen gevraagd worden, maar is geen verdragsvoorvvaarde voor verblijf. 

De opmerking, dat voor Amerilcaanse werknemers de werkgever een 
tewerkstellingsvergunning moet hebben, is in haar algemeenheid waar. Er geldt echter, zoals 
hierboven aangegeven is en niet in de Circulaire staat, een uitzondering veer mensen die een 
ondememing als genoemd onder artikel II lid i b) van het Verdrag vertegenwoordigen of er 
een verantwoordelijke functie hebben. 
De bepaling, dat degene die aan het verdrag verblijfsrecht ontleent geen andere arbeid mag 
doen, vindt geen basis in het verdrag en valt ook niet uit de streklcing af te leiden. Waarom 
zou een ondememer niet voor een dag per week aangesteld lcunnen zijn als bijvoorbeeld 
hoogleraar? De bepalingen ten aanzien van doorreis zijn geimplementeerd door vrijstelling 
van de visum- en mvv-plicht. 
De overige hierboven beschreven bepalingen zijn niet in Hoofdstuk B9 gelmplementeerd. 

i°33  Zie voor een zaak wax de President vond dat 1 onder c) van toepassing was en aan het &gement beleid toetste 
Pres. Rb. 's-Gravenhage zp Amsterdam 14 april 1994, KG 94/901. 
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35.4 Conclusie 

Nederlands -Amerikaans vriendschapsverdrag 

Het Nederlands-Amerikaans vriendschapsverdrag ziet vooral op verblijfsrecht ten behoeve 
van handel en bedrijven. De bepalingen ten aanzien van het verblijfsrecht van ondernemers 
en hun gezinsleden zijn geImplementeerd in Hoofdstuk B9 van de Vreemdelingencirculaire. 

371 



Verdragen met Suriname" 

36.1 Inleiding 

Verdragen met Suriname 

Bij de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975, zijn drie verdragen 
gesloten.'" 5  De eerste, de Overeenkomst inzake het verblijf en de vestiging van wederzijdse 
onderdanen'°' - verder de Vestigingsovereenkomst - wordt hier besproken. De 
Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen Nederland en Suriname,'°" komt 
hier niet aan de orde. Evenmin komt de Overeenkomst tussen Nederland, Belgie en 
Luxemburg enerzijds en Suriname anderzijds inzake de afschaffing van de visumplicht,'°" 
aan de orde. 
De Vestigingsovereenlcomst gold tot 25 november 1980. Daarna is de Overeenkomst inzake 
de binnenkomst en het verblijf van wederzijdse onderdanen" gesloten. Daarbij zit onder 
andere een Protocol inzake verkregen rechten. Deze overeenkomst wordt hier ook 
besproken. 

36 Overeenkomst inzake het ver blijf en de vestiging van wederzijdse onderdanen 

Deze overeenlcomst voorziet voor wat Nederland betreft in verblijfsrecht voor mensen die 
bij de onafhankelijkheid van Suriname de Surinaamse nationaliteit verlcregen hebben.' 
Mensen met de Surinaamse nationaliteit die na 25 november 1975 en voor 25 november 
1980 in Nederland kwamen, krijgen toestemming tot verblijf bij het beschildcen over 
voldoende middelen van bestaan en huisvesting (artikel 2). Arbeid, al dan niet in loondienst 
is toegestaan (artikel 3 en 4). Gezinsleden krijgen ook toestemming tot verblijf op 
voorwaarde van passende huisvesting (artikel 5). Toestemming tot verblijf voor het volgen 
van onderwijs wordt ook gegeven (artikel 6). Daarbij is niet voorzien in gezinshereniging. 
Voor al die mensen geldt het openbare orde voorbehoud (artikel 7). 
Mensen die op 25 november 1975 in Nederland woonplaats of werkelijk verblijf hadden, 
krijgen behoudens een openbare orde voorbehoud (artikel 9) toestemming tot vestiging. 
Hetzelfde geldt zonder nadere voorwaarden voor hun gezinsleden. 
Volgens het Protocol inzake verkregen rechten bij de overeenkomst van 1981, behouden 
degenen die over een verblijfstitel uit hoofde van de Vestigingsovereenkomst beschildcen, 
ook na 25 november 1980 de uit de Vestigingsovereenkomst voortvloeiende rechten." 41  

1034  Met dank aan H.A. Ahmad All voor commentaar op dit stuk. 
Zie voor een overzicht van deze verdragen en hun effecten Ahmad All 1996. 

2036  Trb. 1975, 133. 
2037  Trb. 1975, 132. Zie daarover H.A. Ahmad Ali, De toescheidingsovereenkomst inzalce nationaliteiten tussen 
Nederland en Suriname, Den Haag 1998. 
2038  Trb. 1975, 139. Zie over de opschorting van deze visumafschaffingsovereenkomst per 1 september 1980 
Kamerstukken 111979/1980, 16319, nr. 1. 
1039  Trb. 1981,35. 

Zie over de totstandkoming en betekenis van dit verdrag Ahmad All 1998, p. 32-35 en Ahmad All 1979. 
I"' Dat was al toegezegd bij de parlementaire behandeling van de Vestigingsovereenkomst, zie Ahmad All 1997, p. 
109, noot 8. 
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36.2 Analyse 

Het Protocol inzake verlcregen rechten geeft aan dat degenen die een verblijfstitel hebben 
gekregen" uit hoofde van de Vestigingsovereenkomst," de rechten die uit die 
overeenkomst voortvloeien behouden. Dat zijn dan rechten die zien op verblijfsbeeindiging 
en op gezinshereniging." 

Gezinshereniging'"' met mensen die een verblijfstitel ontlenen aan de 
Vestigingsovereenkomst betreft echtgenoot, partner,' feitelijk tot het gezin behorende 
minderjarige kinderen over wie een van de ouders het gezag uitoefent en andere 
familieleden, die feitelijk tot het gezin van de betroklcen persoon behoren en van hem 
afhankelijk zijn." Ten aanzien van die gezinsleden is niet bepaald, dat ze in de in 1981 
afgesloten periode gekomen moeten zijn. Ook nu nog hebben mensen aanspraak op 
toestemming tot verblijf of vestiging van hun gezinsleden. Waarschijnlijk hebben degenen 
die hier voor 1980 gekomen zijn veelal at gebruik gemaakt van hun recht om gezittsleden te 
laten komen, waardoor de groep die nog in aanmerking komt om naar Nederland te komen 
klein zal zijn. 
Wat betreft de voorwaarden voor gezinshereniging moet onderscheid gemaakt worden 
tussen degenen die op 25 november 1975 al aanwezig waren en degenen die tussen 25 
november 1975 en 25 november 1980 lcwamen. 
a) Gezinsleden van degenen die toestemming tot vestiging kregen in de zin van artikel 8 

krijgen toestemming tot vestiging, als ze niet veroordeeld zijn voor een opzettelijk 
begaan misdrijf bedreigd met vier jaar of meer gevangenisstraf. Voor voortgezet 
verblijf geldt hetzelfde vereiste. Er worden geen vereisten gesteld ten aanzien van het 
bewijzen van de gezinsrelatie." 

b) Voor de andere groep gelden meer voorwaarden: passende huisvesting' en het geen 
gevaar zijn voor de (Nederlandse) openbare orde of gevaar voor de nationale veiligheid 
en het verstrekken van volledige gegevens. Voortgezet verblijf wordt geweigerd bij 
inbreuk op de openbare orde, gevaar voor de nationale veiligheid en het verstrekt 
hebben van onjuiste gegevens. 

Deze formulering maakt dat aan de visumbepaling (artikel I 1) van de Vestigingsovereenkomst geen rechten 
ontleend kunnen warden. 

043  Zie voor een overgangsperiode de artikelen 2 en 3 van het Protocol en Bijlage I van de Overeenkomst inzake 
binnenlcomst en verblijf. 
1044  Artikel 10 voorziet Cr in, dat tegen een negatieve beschiklcing een hogere voorziening open staat. Flier worth 
niet venter op in gegaan. 
1045  Hieronder valt oak gezinsvorming. In discussie is, of de bepalingen oak van toepassing zijn, wanneer de relatie 
ontstaat, wanneer beide partners al in Nederland zijn, zie de Graaf 1997, p. 107-108. 
1046  Het moet gaan om iemand die een duurzame en exclusieve persoonlijke relatie onderhoudt met de 
hoofdpersoon, artikel 5; artikel 8 venvijst naar artikel 5. 
1045  Dat is een minder streng vereiste dan het algemene beleidsvereiste, volgens hetwelk bij verruimde 
gezinshereniging achterlating van personen van bijzondere hardheid moet zijn. 
1°45  In tegenstelling tot artikel 7; zie ICoens, p. 84. 
1°44  Koens venvijst naar de Nob van Toelichting, wan aangegeven wordt dater rekening gehouden kan warden 
met specifieke wensen en gevoelens van betrokkenen ten aanzien van die huisvesting, p. 81. 
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Voor de gezinshereniging worden geen vereisten met betrekking tot middelen van bestaan 
gesteld.'°" 
De gezinsherenigingsregels uit de Vestigingsovereenkomst gelden a fortiori voor de uit 
Suriname aflcomstige Nederlander.'°' 
De tekst van de Overeenkomst leidt er niet toe, dat degene die zelf in het kader van 
gezinshereniging gekomen zijn, op hun beurt weer als hoofdpersoon kunnen fungeren. 

Zowel de personen die toestemming tot verblijf of vestiging gekregen hebben, als hun 
gezinsleden (onafhankelijk van de vraag wanneer zij binnengekomen zijn) hebben een 
zekere bescherming tegen verblijfsbeeindiging. Deze is na zoveel tijd met name voor de 
later gekomen gezinsleden nog van belang. 
Ten aanzien van degenen die toestemming tot vestiging hebben gekregen, geldt alleen het 
zware openbare orde criterium van artikel 9. Niet meer tot het gezin behoren komt niet voor 
als intrekkinggrond. De jurisprudentie is er verdeeld over, of verplaatsing van het 
hoofdverblijf tot verval (of intrekking) van deze vestigingsvergunning kan leiden.'°" 
Ten aanzien van de overigen gelden enkele intrekkinggronden, waaronder de openbare 
orde.'°" Daar staat niet bij, dat de verblijfsvergunning ingetrokken kan worden wegens het 
niet meer voldoen aan de beperking. Dat betekende, dat degene die werkte (of studeerde), 
zijn verblijfstitel niet kon verliezen wegens het niet meer werken (of studeren), maar wel 
wegens een beroep op de openbare kas. Ten aanzien van gezinsleden, die niet meer aan de 
beperking verblijf bij gezinslid voldoen, kan op die grond dan ook geen verblijfsbeeindiging 
plaatsvinden. Of ten aanzien van hen dan nu weer wet het middelenvereiste gesteld kan 
worden, is de vraag. 

36.3 Implementatie 

Verdragen met Suriname 

De Vestigingsovereenkomst is in de wetgeving niet gemplementeerd. In de 
Vreemdelingencirculaire hoofdstuk B10 staat eigenlijk alleen dat ten aanzien van mensen 
die een beroep doen op de Vestigingsovereenkomst contact opgenomen moet worden met de 

Gezien de beperkte groep mensen waarom het zal gaan, is dat logisch. Toepassing van 
de Vestigingsovereenkomst moet echter niet afhankelijk zijn van het beroep dat mensen 
erop doen; mensen die beslissen op aanvragen van Surinamers moeten dus ook zelf alert 
blijven op de mogelijke toepasselijkheid van het verdrag. 
Er wordt verder aangegeven, dat in het algemeen kan worden gesteld dat mensen die voor 
25 november 1980 zijn gekomen een verblijfstitel hebben gehad op grond van die 
overeenkomst. Dat is niet fout, maar verhult dat gezinshereniging nog steeds op basis van 

" Zie ARRvS 12 juli 1979, RV 1979, 48, Ahmad Ali 1996, noot 10. Wel kon van de hoofdpersoon die na 25 
november 1975 lcwam de verblijfsvergunning ingetrokken worden bij het niet beschildcen over voldoende 
middelen. Na zoveel jaren zal hen dat echter niet meer tegen geworpen worden. Aangenomen moet worden, dat nu 
voldoende middelen geen vereiste is voor toelating van gezinsleden, het ontbreken ervan ook geen 
intreklcingsgrond voor gezinsleden kan zijn. 
1051 Loeb eo 280; Koens p. 83; ARRvS 14 november 1979, RV 1979,49. 

Ahmad All 1998, p. 34 noot 113; zie de onder 'implementatie' aangehaalde jurisprudentie. 
Zoals hierboven aangegeven, zijn wij van mening dat het middelen van bestaanvereiste filet meer als 

intreldcingsgrond kan gelden. 
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Bilaterale verdragen 

die overeenkomst kan plaats vinden en dat ook na 24 november 1980 binnengekomen 
gezinsleden rechten ontlenen aan de Vestigings-overeenkomst. 
In de jurisprudentie wordt zelden nog een beroep gedaan op de Vestigingsovereenkomst.w m  

36.4 Conclusie 

De Vestigingsovereenkomst is nog van belang voor wat betreft gezinshereniging bij 
personen die aan die overeenkomst een verblijfstitel ontlenen en voor beeindiging van het 
verblijf van deze personen en van hun gezinsleden. De positie van die gezins1eden wordt 
niet genoemd in de Vreemdelingencirculaire, terwijI het verdrag voor hen - misschien 
inmiddels een relatief kleine groep - wel van belang is. 

Zie voor een overzicht Loeb p. 280-281. Ten aanzien van gezinsleden en verkregen rechten zijn de volgende 
uitspraken van belang: 
Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam 2 juli 1997, MR 1997, 103; op basis van het vestigingsverdrag verkregen 
vestigingsvergunning ken niet ingetrokken worden wegens verplaatsing hoofdveiblijf. 
Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam 1 mei 1997, RV 1997,27; verwczen wordt naar de uitleg die gegeven wordt in 
HR 12-11-1982, RV 1982, 45. 
ARRvS 6 januari 1989, RV 1989, 26, na verplaatsing hoofdverblijf van 2 jaar is recht ex artikel 8 vervallen (guiders 
MR 1997, 103). 
HR 12 november 1982, RV 1982,45, artikel 5 is niet van toepassing als de relatie eerst in Nederland is ontstaan. 
ARRvS 25 augustus 1980, GV D25-I2, Loeb p. 281: feitelijk behoren tot het gezin ingevolge de Overeenlcomst 
wordt ruimer uitgelegd dan in het algemene gezinsherenigingsbeleid. 
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37 Overeenkomst inzake de binn enkomst en het verblijf van wederzijdse onderdanen 
met Bijlagen en Protocol inzake verkregen rechtenw" 

37.1 Welding 

Verdragen met Suriname 

Deze overeenkomst is een vervolg op de Vestigingsovereenkomst, maar heeft een heel 
ander karakter. Er wordt een Commissie in het leven geroepen, die het beleid bespreekt van 
Suriname en Nederland inzake binnenkomst, verblijf en remigratie. Nederland en Suriname 
geven elk in een Bijlage bij de Overeenkomst van belang zijnde punten aan van het beleid 
dat er vanaf 25 november 1980 geldt op hun grondgebied ten aanzien van onderdanen van 
het andere land. Ellce Partij blijft autonoom terzake van dat beleid en houdt derhalve het 
recht de Bijlage te veranderen. Daar geldt wel een (eenvoudige) procedure voor. Wijziging 
is tot op heden niet gebeurd. 

37.2 Analyse 

Bijlage 1 bevat 'de van belang zijnde punten' van het Nederlandse beleid.' Dit zijn de 
punten waarop een bijzonder beleid gevoerd wordt ten aanzien van Surinaamse 
onderdanen.'"' Voor het overige is het algemene beleid van toepassing. De punten betreffen 
gezinshereniging, studie en medische behandeling. Op onderdelen is het beleid zoals het 
daar geformuleerd staat gunstigerm" dan het algemene beleid op die punten. De 
overeenkomst verbiedt Nederland niet eenzijdig het in de Bijlage neergelegde beleid aan te 
scherpen, maar voorziet wel in een (eenvoudige) procedure tot aanpassing van die Bijlage. 
Zolang de Bijlage niet gewijzigd is, geldt ten opzichte van onderdanen van Suriname het 
beleid zoals dat in de Bijlage verwoord is (Artikel 8 juncto artikel 1). Men kan de vraag 
opwerpen, of artikel 1 juncto de Bijlage rechtstreekse werking heeft, maar dat is niet van 
belang voor dit onderzoek dat de verplichtingen van de overheid betreft. 

37.3 Implementatie 

Deze overeenlcomst is niet geImplementeerd in de vreemdelingenwetgeving. In hoofdstuk B 
10 van de Vreemdelingencirculaire 1994 wordt de overeenkomst genoemd. Daar wordt 
verder opgemerkt (B10/2.2) dat ten aanzien van Surinaamse onderdanen die na 24 
november 1980 zijn binnengekomen het algemene beleid geldt. Er wordt dan verwezen naar 

loss  Het Protocol is aan de orde gekomen bij het vestigingsverdrag. 
1°56  Zie over de totstandkoming van deze Bijlage Ahmad Ali 1997. 
1037  Loeb, p.277. 
1058 Bij kinderen ontbreelct 'feitelijk' tot het gezin behoren; voor verruimde gezinshereniging geldt slechts 
'afhankelijk waren'; in bijzondere gevallen moeders die weduwe worden en wezen; duurzame middelen vereiste 
geldt alleen ten aanzien van gezinshereniging bij werknemers (maar soepeler dan toendertijd het algemene beleid 
was, zie Ahmad Ali 1997, 110); toelating (onder algemene voorwaarden) voor onderwijs en opleidingen na het 
secundair Surinaams onderwijs die in Suriname niet bestaan; bij medische behandeling wordt niet aangegeven, dat 
garantverklaring niet voldoende is. 
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Bilaterale verdragen 

de algemene beleidsregels voor (verruimde) gezinshereniging, -vorming, alleenstaande 
ouderen, arbeid in loondienst en als zelfstandige, en studie. Aileen ten aanzien van medische 
redenen wordt hetgeen er in de Bijlage opgenomen staat geciteerd en vervolgens voor wat 
bereft de financiering in de zin van het algemene beleid (beperkend) uitgelegd (B1013).'" 
In de Vreemdelingencirculaire 1982 werd in Hoofdstuk B10 de tekst van de Bijlage 
weergegeven. De Vreemdelingencirculaire van 1994 heeft een wijziging doorgevoerd, die in 

strijd is met de Bijalge bij de Overeenlcomst, zolang deze laatste niet aangepast is. 

In de jurisprudentie is de Overeenkomst en de Bijlage zeer regelmatig aan de orde 
geweest.'" Daarbij ging het het eerste anderhalf decennium over de Bijlage en Vc 1982 B 
10." In 1996 heeft de Haagse vreemdelingenkamer (meervoudig)'° 62  uitgemaalct, dat de 
Bijlage niet net op mensen die na 25 november 1980 gekomen zijn. Dat is niet alleen in 
strijd met de letterlijke tekst van de Bijlage, maar ook met het beleid zoals dat tot 1994 
gepubliceerd en gevoerd is." Wij kunnen ons dan ook niet in de redenering van de 
Rechtbank vinden.'" De passage uit de Kamerstuldcen, waar de Rechtbank zich op 
baseert,'" gaat niet over de onderhavige delen uit de Bijlage, maar over de 
overgangsbepaling. 

37.4 Conclusie 

De Overeenkomst van 1981 zet het in de Vestigingsovereenkomst ontwilckelde regime niet 
voort. Blijkens de Bijlage behouden degenen die een verblijfstitel aan die eerdere 
overeenkomst ontlenen ook de daarin gegeven rechten. Zie daarvoor onder de 
Vestigingsovereenlcomst 
Volgens de Overeenkomst van 1981 is Nederland autonoom in het bepalen en het in de 
Bijlage bij de Overeenkomst neerleggen van gewijzigde beleidsregels, volgens een bepaalde 
procedure. Nu de Bijalge niet gewijzigd is, maar het in de Bijlage beschreven beleid niet 
meer zonder meer toegepast wordt, is er sprake van strijd met de Overeenkomst. 

IQ" Er wordt aangegeven, dat in beginsel geen genoegen kan worden genomen met een garantstelling van een 
referent. Er wordt verder aangegeven, dat degene die op een toeristenvisum now Nederland komt om een medische 
behandeling te ondergaan niet onder de Bijlage valt. 
I°6°  Zie voor een selectie het artikel van Ahmad All van 1996. 
l°61 Bijvoorbeeld Rb 's-Gravenhage 2 februari 1995, MR 1995, 65: de regels in Vc 1982 BIO ten aanzien van 
verruimde gezinshereniging zOn ruimer dan die van het algemene gezinsherenigingsbeleid, omdat niet het vereiste 
gesteld wordt dat achterlating van het gezinslid van onevenredige hardheid is. 

1 R1) is-Gravenhage 14 november 1996, MR 1997, 68. Deze en twee soortgelijke uitspralcen zijn in het artikel van 
Ahmad Ali 1997 uitgebreid besproken en overtuigend weerlegd. 
l°63  Anders de Graaf 1997, p. 106-107. 
064 Zie Rb 's-Gravenhage zp Haarlem 27 maxi 1998, AWB 9711286 en 96/9235, waarin de rechter als president 

voorlopig van oordeel is dater nog steeds sprake is van een bijzonder beleid en als rechtbank de zaak now de 
Rechtseenheidkamer venvijst. 

Kamerstukken 11 177 058, nr 3, p. 4-5. 
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38 Enkele concluderende opmerkingen 

In dit onderzoek zijn de verdragsbepalingen besproken die van belang zijn voor de in de 
Nederlandse vreemdelingenwet beschreven materie. Het betreft een veelheid van teksten, 
met grote verschillen in betekenis, reikwijdte en doelgroep. 
Van de gevonden verdragsbepalingen is besproken of, in hoeverre en hoe ze in de 
vreemdelingenwetgeving neergelegd zijn en in de jurisprudentie voorkomen. 

1. Een eerste conclusie kan zijn, dat het Nederlandse vreemdelingenrecht in grote mate door 
verdragen beheerst wordt. 

2. Een volgende conclusie is dat de bekendheid in de Nederlandse 
vreemdelingenrechtspraktijk van de verdragsbepalingen groot is. We zijn nauwelijks 
bepalingen tegengekomen, die niet in die praktijk aan de orde komen. 

Conclusies 

In de vreemdelingenwet, het -besluit en het voorschrift vreemdelingen wordt relatief weinig 
aan verdragsverplichtingen gerefereerd. Artikel 1 en 33 van het Vluchtelingenverdrag en het 
recht voor Benelux- en EG-onderdanen komen duidelijk voor en enkele bepalingen van de 
Raad van Europaverdragen en het Schengenacquis zijn verwerkt. Veel in de pralctijk aan de 
orde komende bepalingen als artikel 8 EVRM en die betreffende het EG-associatierecht zijn 
niet terug te vinden. 
In de vreemdelingencirculaire wordt wel aan de meeste verdragsbepalingen die een 
verplichting inhouden gerefereerd. Meestal worden de verplichtingen beschreven, een 
enkele keer wordt slechts aangegeven dat contact opgenomen moet worden met de IND. 

De vreemdelingenrechter wordt regelmatig geconfronteerd met een beroep op 
verdragsverplichtingen en gaat beoordeling daarvan niet uit de weg. Wij zijn niet veel zaken 
tegengekomen, waar de rechter uit eigen beweging een verdragsverplichting 'erbij haalt'. 
Wij hebben echter expliciet niet onderzocht of er zaken zijn, waar dat aan de orde zou zijn. 

Of de vreemdelingendiensten, de IND, de rechtshulp en de vreemdeling zo goed op de 
hoogte zijn van de verdragen, dat er meteen bij de eerste beslissing rekening mee gehouden 
wordt, valt buiten het bestek van dit onderzoek. 

3. Ten aanzien van de vraag, of ook de niet in de wetgeving zelf genoemde bepalingen in 
die wetgeving verwerIct moeten worden, zal het antwoord genuanceerd moeten zijn. 
Hetzelfde geldt de vraag, of er dan naar een bepaling of een geheel van bepalingen 
verwezen moet worden (zoals ten aanzien van het EG-recht gebeurt), of de bepaling 
geciteerd moet worden, of de belangrijkste internationale jurisprudentie weergegeven moet 
worden (zoals ook ten aanzien van EG-recht gebeurt), of of de inhoud van de bepaling 
'vertaald' moet worden in eigen voorwaarden (zoals bij artikel 5 EVRM gebeurt). 
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Conclusies 

Bij de bespreking van de verschillende verplichtingen wordt door ons soms een suggestie 
gedaan ten aanzien van deze vragen. De uiteindelifice beantwoording ervan is afhankelijk 
van politieke en staatsrechtelijke afwegingen en vragen als in hoeverre men wenst dat de 
vreemdelingenwet ook het geldende vreemdelingenrecht weergeeft etc. 

4. Alle verdragsverplichtingen zijn in zekere zin gericht op verbetering van de positie van 
vreemdelingen van een bepaalde nationaliteit of in een bepaalde situatie. Dat lijdt alleen 
uitzondering in de samenwerking tussen EG- en Schenenstaten ten aanzien van 

derdelanders. 

5. De mate waarin een verdragsverplichting ook daadwerkelijk een verbetering van de 

rechtspositie inhoudt voor de erin betrokken personen, is niet alleen afhankelijk van de 
bewoordingen van het verdrag. Minstens even belangrijk is het, of er een intemationale 
instantie is die toeziet op de naleving. Heel grof kan het volgende beeld geschetst worden. 
- Is er geen intemationale rechter of andere instantie bevoegd zich over de toepassing van 

het verdrag uit te spreken, dan wordt in het kader van de goedkeuringsprocedure 
gekeken of de wetgeving en het beleid aanpassing behoeven. Bij de toepassing in de 
pralctijk geeft de administratie veelal aan, dat de algemene praktijk voldoet aan de 
bijzondere vereisten die de verdragsbepalingen stellen. Verloop van tijd of veranderde 
algemene omstandigheden leiden niet tot een andere toepassing. Deze verdragen 
groeien om zo te zeggen niet mee met de tijd, er is geen dynamische interpretatie. De 
groep waarop de bepaling ziet, heeft geen 'voordeel' meer van een beroep op het 
verdrag (overige Raad van Europa verdragen, kinderverdrag (7)). De rechter toetst bij 
de eerste toepassing van een verdrag vrij uitgebreid maar komt daar na verloop van tijd 
en verandering van algemene omstandigheden niet op terug. 

- Is er een intemationale rapportageplicht, dan is de rapportage algemeen en leiden de 
beoordelingen daarvan niet tot wijzigingen in interpretatie. 

- Is er een intemationale rechter (HO EG; EHRM) dan is er sprake van een interpretatie 
die niet alleen met de tijd verandert maar waarbij de verdragsbepaling steeds verder 
uitgewerIct wordt, veelal ten faveure van de betrokken personen. Deze interpretatie 
wordt door de nationale rechter en de administratie overgenomen. Onze indruk is, dat 
dat ten aanzien van de EG-jurisprudentie met meer voortvarendheid gebeurt dan ten 
aanzien van de EVRM-jurisprudentie. 

- 	Is er een andere klachtinstantie, dan is er ook een ontwiklceling in de intemationale 
interpretatie waar te nemen. Deze is terug te vinden in de Nederlandse praktijk, maar 
niet zo evident als ingeval van rechterlijke uitspralcen. 
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In opdracht van het WODC hebben de auteurs van 
Internationaal lmmigratierecht onderzoek gedaan naar 
alle verdragen, besluiten van intemationale organisaties 
en intemationale jurisprudentie die betrekking hebben 
op de onderwerpen die in de Nederlandse vreemdelingen-
wetgeving geregeld zijn. Per verdrag en soms per 
verdragsbepaling zijn de intemationale verplichtingen 
geanalyseerd en is kort aangegeven of de Vreemdelingen-
wet en de daarop gebaseerde regels ermee in overeen-
stemmi ng zijn. 
De analyse wordt voorafgegaan door een samenvatting 
en een overzicht waarin de diverse bevindingen 
gerubriceerd zijn naar immigratierechtelijk onderwerp. 

Dit onderzoek vormt het tweede deel van de Publicatie-
reeks Instituut voor lmmigratierecht. In deze serie van 
her lnstituut voor lmmigratierecht worden de resultaten 
van uitgevoerd onderzoek, proefschriften en gelegen-
heidsbundels opgenomen. Deel I in de serie is getiteld 
Beweging en Beheersing; Immigratierecht in de jaren 
negentig. 
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