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1. Deze  bondige  uitspraak  vergroot  de  betekenis  van  de  EU  Gezinsherenigingsrichtlijn  in 
Nederland  aanmerkelijk.  De  uitspraak  beperkt  de  omgekeerde  discriminatie  van  Nederlanders  bij 
gezinshereniging en illustreert dat de Afdeling het Unierecht tegenwoordig duidelijk serieuzer neemt dan 
in de eerste jaren na de invoering van de Vreemdelingenwet 2000.
De zaak betreft de gezinshereniging van de niet-Nederlandse echtgenote van een Nederlandse referent 
die ook de Vietnamese nationaliteit bezit. Kennelijk vormt het middelenvereiste de belemmering voor de 
hereniging. De rechtbank heeft conform de vaste rechtspraak van de Afdeling sinds 2006 geoordeeld 
dat richtlijn 2003/86 niet op deze situatie van toepassing is omdat de referent weliswaar derdelander is 
maar ook de Nederlandse nationaliteit bezit. De advocaat van de vreemdeling richt de eerste grief tegen 
die  overweging  en betoogt  in  de  tweede  grief  dat  de  nationale  regels  inzake  gezinshereniging  in 
overeenstemming met de Gezinsherenigingsrichtlijn moeten worden uitgelegd omdat ze als omzetting 
van die richtlijn gelden (r.o. 2). Die stelling wordt door de Afdeling gevolgd en aangevuld, zonder dat de 
betrokken echtgenoten er veel mee opschieten. De uitspraak van de rechtbank wordt na verbetering 
bevestigd.

Analoge toepassing van de richtlijn op gezinshereniging met Nederlanders
2. De Afdeling constateert dat de artikelen 3.13 t/m 3.22a Vb 2000 en het inkomensvereiste, zoals 
gepreciseerd in artikel 3.74 Vb 2000, in 2004 zijn gepresenteerd als omzetting van het inkomensvereiste 
in de Gezinsherenigingsrichtlijn en dat hetzelfde vereiste volgens artikel 3.15 Vb 2000 ook geldt voor 
gezinshereniging met Nederlanders (r.o. 2.1). Vervolgens stelt de Afdeling vast dat het arrest Chakroun 
(JV 2010/177, ve10000350) heeft geleid tot toevoeging van de woorden “in ieder geval” in artikel 3.74, 
eerste lid,  onder a Vb 2000. De Afdeling spreekt  hier over een door “voormeld arrest  noodzakelijk 
geworden aanpassing van het inkomensvereiste”. Ze laat zich er niet over uit of de toevoeging van deze 
drie woorden een voldoende of eerder een cosmetische aanpassing zijn.  Ten slotte constateert  de 
Afdeling in r.o. 2.2 dat uit de toelichting op die wijziging van het Vb niet blijkt dat deze alleen geldt als de 
referent  een  vreemdeling  is  en  dus  Nederlandse  hoofdpersonen zou  uitsluiten.  Ik  zou  menen dat 
belangrijker is dat uit de tekst van het Vb onmiskenbaar volgt dat die wijziging voor beide in artikel 3.15 
Vb 2000 genoemde hoofdpersonen geldt. De Afdeling vindt bevestiging voor deze constatering in een 
brief van 29 oktober 2014 van de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer met de regeringsreactie op 
het een maand tevoren verschenen, informatieve en lezenswaardige, rapport over het onderzoek naar 
het  Nederlandse  gezinsherenigingsbeleid  door  het  College  voor  de  Rechten  van  de  Mens.  In  dat 
rapport,  getiteld “Gezinnen gezien?”  (www.mensenrechten.nl),  stelde het  College vast  dat  sinds de 
wijziging  van  de  Vc  in  2007  “aan  Nederlanders  een  lagere  rechtsbescherming  toekomt  dan  aan 
derdelanders  die  hun  gezin  willen laten  overkomen”  (p.  59).  In  reactie  op  dat  rapport  schreef  de 
Staatssecretaris:  “De  toelatingsvoorwaarden  voor  gezinsleden  van  Nederlanders  die  geen  gebruik 
hebben  gemaakt  van  hun  recht  op  vrij  verkeer,  zijn  overigens  inhoudelijk  identiek  aan  de 
toelatingsvoorwaarden  voor  gezinshereniging  met  een  derdelander.  Van  een  achterstelling  van 
Nederlanders is dan ook geen sprake.” (TK 30573, nr. 127, p. 3).
3. Uit deze brief en de wijziging van het Vb na het arrest Chakroun leidt de Afdeling in r.o. 2.3 af 
dat de Staatssecretaris heeft bedoeld te verzekeren dat de gezinshereniging met Nederlanders, een 
interne situatie, die in principe door het nationale recht (en het EVRM) wordt beheerst, gelijk wordt 
behandeld als een wel door het Unierecht geregelde situatie, de gezinshereniging met een derdelander. 
De Afdeling spreekt in r.o. 2.3 ten onrechte over “een vreemdeling”, terwijl het hier gaat om burgers van 
derde landen. Het begrip vreemdeling omvat immers nog steeds ook de burgers van andere lidstaten. 
De  Afdeling  concludeert  dat  hier  sprake  is  van  een  Unierechtelijke  bepaling  die  “rechtstreeks  en 
onvoorwaardelijk van toepassing is op deze interne situatie”. De Afdeling verwijst naar het recente arrest 
Giuseppa Romeo. Dit criterium wordt door het Hof van Justitie al sinds het arrest  Dzodzi uit 1990 (C-
297/88;  RV 1990, 92)  gebruikt.  Het ging in deze zaken om interne situaties,  waarop Unierechtelijk 
gezien, het Unierecht niet van toepassing is, maar waarop een lidstaat delen van het Unierecht van 
toepassing heeft verklaard.

Het arrest Dzodzi
4. Het arrest Dzodzi betrof prejudiciële vragen van een Belgische rechter over artikel 40(6) van de 
Belgische Vreemdelingenwet. In die bepaling staat al sinds 1980 dat echtgenoten, kinderen en ouders 
van Belgische burgers voor de toepassing van de Vreemdelingenwet worden gelijkgesteld met burgers 
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van andere EU lidstaten. Wel is die gelijkstelling in de afgelopen jaren enigszins beperkt. In een zaak 
over het verblijfsrecht van een Togolese weduwe van een Belgische man rees de vraag hoe de regels 
over voortgezet verblijfsrecht na overlijden van de EU werknemer moesten worden uitgelegd. Het Hof 
van Justitie achtte zich bevoegd die vraag te beantwoorden omdat op deze zuiver interne situatie, de 
man had geen gebruik gemaakt van het vrij verkeer, door de Belgische wetgeving de betreffende regels 
van Unierecht van toepassing waren verklaard. Het Hof beperkte zich tot de uitleg van de betreffende 
Unierechtelijke bepalingen. Het Hof heeft deze uitbreiding van zijn bevoegdheid, ondanks veel kritiek, 
volgehouden; zie de conclusie van AG Cosmas in de zaak  Andersson C-321/97.  Het argument dat 
voorkomen moet worden dat het Unierecht een andere betekenis krijgt als het krachtens nationaal recht 
wordt toegepast, dan als het krachtens Unierecht wordt toegepast, acht ik sterk. Wel eist het Hof dat “de 
betrokken Unierechtelijke bepalingen door het nationale recht op rechtstreekse en onvoorwaardelijke 
wijze  toepasselijk  zijn  gemaakt  op  dergelijke  situaties”  (punt  23  van  het  arrest  Giuseppa  Romeo 
waarnaar de Afdeling verwijst). De Afdeling achtte in dit geval de toelichting op de wijzigingen van het 
Vb en de brief van de Staatssecretaris daartoe kennelijk voldoende. Overigens had de Raad van State 
in 2004 in haar advies over de ontwerp-amvb over de omzetting van de Gezinsherenigingsrichtlijn in het 
Vreemdelingenbesluit er reeds op gewezen dat het Unierecht toelaat om de aanspraken op grond van 
de artikelen 3.13 t/m 3.22 Vb 2000 ook toe te kennen aan in Nederland gevestigde Nederlanders, zie 
advies van 18 juni  2004,  Bijvoegsel  Stcrt 2006, nr.  216.  De Raad voorzag als wetgevingsadviseur 
destijds al dat het Nederlanders bij gezinshereniging slechter behandelen dan derdelanders problemen 
zou opleveren.

Omvang van de analoge toepassing: op de toelatingsvoorwaarden 
5. Volgens het Hof van Justitie bepaalt het nationale recht op welke zuiver interne situaties het 
Unierecht van toepassing is: “Welke grenzen de nationale wetgever eventueel heeft gesteld aan de 
toepassing van het gemeenschapsrecht op de zuiver interne situaties waarop het enkel via de nationale 
wet van toepassing is, is een vraag van nationaal recht, die derhalve uitsluitend door de rechterlijke 
instanties van de betrokken Lid-Staat kan worden beoordeeld” (Dzodzi, punt 42). Dat is van belang voor 
de  vraag  wat  de  omvang  de  gelijkstelling  in  dit  geval  is.  De  onderhavige  zaak  ging  over  het 
inkomensvereiste. De brief van de Staatssecretaris van oktober 2014 spreekt echter heel algemeen over 
“De  toelatingsvoorwaarden  voor  gezinsleden  van  Nederlanders”.  Omvat  dat  alleen  de  materiële 
voorwaarden of ook de procedurele voorschriften van richtlijn 2003/86? Ik zie verschillende argumenten 
voor dat laatste. De gelijke behandeling betreft ook een typisch procedureel element als de leges. Nadat 
het Hof van Justitie had geoordeeld dat de Nederlandse leges voor de verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezeten derdelanders het nuttig effect van richtlijn 20013/109 konden beperken (arrest van 23 april 
2012, C-508/11,  Commissie/Nederland,  JV 2012/307, ve12001031;  RV 2012, 40)) en de Afdeling had 
geoordeeld dat de redenering van het Hof evenzeer gold voor de hoge leges bij gezinshereniging, die 
dus strijdig waren met richtlijn 2003/86 (ABRvS 9 oktober 2012, JV 2012/470, ve12002055;  RV 2012, 
68),  zijn  de  leges  bij  gezinshereniging  niet  alleen  voor  hereniging  met  derdelanders  naar  €225,- 
verlaagd, maar ook voor hereniging met een Nederlandse referent, zie artikel 3.34c, lid 1 VV 2000, Stcrt 
30 september 2013, nr. 27196. Ook de zinsnede in de boven geciteerde brief van de Staatssecretaris 
(“Van een achterstelling van Nederlanders is dan ook geen sprake.”) is heel algemeen en stellig. Dat 
laat  geen ruimte  voor  een meer  restrictieve  behandeling  wat  betreft  de  procedurele  voorwaarden. 
Bovendien dient  elk resterend verschil  in behandeling wat betreft  de procedurele regels niet  alleen 
politiek  te  worden  gerechtvaardigd  (waarom zouden  Nederlanders  bijv.  op  het  punt  van  de  mvv-
verlening slechter mogen worden behandelend dan derdelanders?). Ze behoeven in het licht van de 
artikelen  8 en 14 EVRM ook een juridisch toereikende rechtvaardiging,  zie K. Groenendijk, Reverse 
discrimination, family reunification and Union citizens of immigrant origin, in: E. Guild a.o. (eds.),  The 
Reconceptualization of European Union Citizenship, Leiden/Boston (Martinus Nijhoff) Immigration and 
Asylum Law and Policy in Europe Vol. 33, p. 169-188. Overigens had de wetgever bij de invoering van 
eerder illegaal verblijf als nieuwe weigeringsgrond, de uitzondering in artikel 17a, eerste lid, onder b Vw 
2000,  waartoe  de  Gezinshereniging  verplichtte,  zo  geformuleerd  dat  die  onverplicht  ook  op  de 
gezinshereniging met Nederlandse referenten van toepassing is (Stb.  2012, 258).  Voor een andere 
stilzwijgende analoge toepassing zie artikel 6.6. VV 2000.

Gevolgen
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6. Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak voor de praktijk? Ten eerste zijn de regels van de 
Gezinsherenigingsrichtlijn  voortaan  van  toepassing  op  de  gezinshereniging  met  een  Nederlandse 
referent, ongeacht of die alleen Nederlander is of tevens burger is van een andere staat buiten de EU. 
Hierboven heb ik uiteengezet waarom dat niet alleen voor de materiële regels geldt, maar ook voor de 
procedurele regels. De toepassing omvat ook het EU Grondrechtenhandvest, met artikel 24 van dat 
handvest, en de algemene beginselen van Unierecht. Ten tweede kunnen alle Nederlandse rechters 
prejudiciële vragen stellen over de uitleg van de Gezinsherenigingsrichtlijn. Dus ook de vraag of de 
eisen van artikel 3.74 Vb 2000 na toevoeging van de woorden “in ieder geval” wel verenigbaar zijn met 
de richtlijn. De vraag of het vereiste van voldoende financiële middelen zes maanden voor de indiening 
van de aanvraag en het behoud van die middelen in het jaar na indiening wel verenigbaar is met artikel 
7(1) Gezinsherenigingsrichtlijn is overigens sinds kort aanhangig bij het Hof van Justitie, de prejudiciële 
vragen van een Spaanse rechter in de zaak Khachab C-558/14,  ve15000413. In zijn hierboven in punt 2 
genoemde brief schrijft de Staatssecretaris dat sinds het arrest Chakroun “een individuele beoordeling 
van  de  inkomenssituatie  in  het  beleid  [is]  vastgelegd.  Deze  individualisering  gaat  niet  zover  dat 
aanvragen kunnen worden ingewilligd, als de referent aangeeft te kunnen volstaan met een inkomen 
onder de referentienorm of het bijstandsniveau” (p.  4).  In het arrest  Chakroun heeft  het Hof echter 
duidelijk gezegd dat de “de omvang van de behoeften van persoon tot persoon sterk kan verschillen” en 
dat dit in de individuele beoordeling moet worden meegewogen (punt 48 van dat arrest). In B1/4.3.3.1 
Vc 2000 is op dat punt  niets terug te vinden. Wel vraagt de IND als bewijs van het zelfstandig en 
duurzaam  beschikken  over  voldoende  inkomsten  uit  arbeid  in  loondienst  naar  arbeids-  en 
uitzendovereenkomsten, jaaropgaven en uitkeringsbeschikkingen over de drie jaar voorafgaande aan de 
aanvraag, zie B1/8.3.4 Vc 2000. Die periode gaat aanmerkelijk verder terug dan de zes maanden in de 
prejudiciële vraag van de Spaanse rechter.
In de derde plaats worden de rechtspraak van het Hof van Justitie en de standpunten van de Europese 
Commissie over de betekenis van die richtlijn nu ook relevant voor gezinshereniging met Nederlanders. 
Dat  betreft  dus  ook  de  komende  uitspraak  van  het  Hof  over  de  verenigbaarheid  van  het 
inburgeringsexamen in het buitenland met richtlijn 2003/86 (zaak K & A, C-153/14, ve14000921) en de 
recente Richtsnoeren van de Europese Commissie over de toepassing van die richtlijn (COM(2014) 210 
van 3 april 2014), zie daarover M.H.A. Strik, Richtsnoeren Gezinshereniging en de gevolgen voor de 
Nederlandse  praktijk,  A&MR 2014,  p.  392-403,  ve15000069.  Ten  vierde  is  de  vraag  of  de 
Gezinsherenigingsrichtlijn wel of niet van toepassing is op Nederlanders, die ook de nationaliteit van een 
derde land bezitten, voor Nederland verder irrelevant geworden. Krachtens Nederlands recht wordt die 
richtlijn immers ook op referenten met de dubbele nationaliteit toegepast. De omgekeerde discriminatie 
van Nederlanders is beperkt. Nederlandse referenten mogen echter, anders dan Belgische referenten in 
België, in het nationale recht nog wel slechter worden behandeld dan burgers van andere EU lidstaten. 
Deze uitspraak illustreert bovendien hoe het EU migratierecht ook als normatief kader fungeert voor 
groepen die  formeel  buiten  de  personele  werkingssfeer  van  de  richtlijnen  vallen.  Mensen slechter 
behandelen dan de nieuwe EU norm wordt politiek of juridisch problematisch.

Afdeling corrigeert zichzelf
7. Met bovenstaand uitspraak corrigeert de Afdeling impliciet de eigen eerdere rechtspraak op 
twee punten. Kort na het einde van de omzettingstermijn van de Gezinsherenigingsrichtlijn oordeelde de 
Afdeling in op dit punt uiterst summier gemotiveerde uitspraken dat die richtlijn niet van toepassing was 
op derdelanders die ook de Nederlandse nationaliteit bezitten, zie ABRvS 29 maart 2006, JV 2006/172, 
ve06000433, ABRvS 21 juni 2006,  JV 2006/345, ve06000857 en ABRvS 31 juli 2006,  JV 2006/355, 
ve06001047. Die lijn werd door de Vreemdelingenkamers gevolgd ook nadat de juistheid van deze lijn, 
mede als gevolg van het  arrest  Kahveci & Inan,  JV 2012/234,ve12000785,  aan steeds meer twijfel 
onderhevig werd. Na bovenstaande uitspraak is duidelijk dat de Gezinsherenigingsrichtlijn in Nederland 
ook van toepassing is op hereniging met referenten met alleen de Nederlandse nationaliteit en met die 
met een dubbele nationaliteit.
8. De  andere  lijn  werd  ingezet  met  de  uitspraak  ABRvS  23  november  2006,  JV 2007/39, 
ve06001602. Bij de, overigens gebrekkige, omzetting van de Gezinsherenigingsrichtlijn werd in de Vc 
2000  de  beleidsregel  opgenomen  dat  die  richtlijn  op  overeenkomstige  wijze  wordt  toegepast  op 
gezinshereniging van Nederlanders (B2/1 Vc 2000). Die regel zou wel eens het gevolg kunnen zijn van 
het in punt 4 genoemde wetgevingsadvies van de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak 
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oordeelde echter dat die in mijn ogen verstandige “mededeling” in de Vc 2000 strijdig was met het Vb. 
Het beroep van de vreemdeling op die mededeling werd daarom verworpen. De Afdeling honoreerde 
daarmee impliciet het betoog van de minister bij verschillende Vreemdelingenkamers dat die regel op 
een vergissing berustte. In een noot onder die uitspraak heb ik betoogd dat die redenering onbegrijpelijk 
was, omdat artikel 3.13, lid 2 Vb 2000 de bevoegde bewindspersoon vrijlaat om gunstiger beleidsregels 
voor bepaalde categorieën te stellen. Dat laatste constateerde de Afdeling enkele jaren later ook, zie 
ABRvS 4 juni 2009, JV 2009/322, r.o. 2.4.1., ve09000849. De betreffende beleidsregel werd echter per 
1 januari 2007 uit de Vc geschrapt bij WBV 2006/30, ve06001368. Op vragen van Kamerlid Spekman 
antwoordde Staatssecretaris Albayrak twee maanden later: “Ingevolge staand Nederlands beleid met 
betrekking  tot  gezinshereniging  gelden  dezelfde  nationale  regels  voor  zowel  gezinshereniging  van 
onderdanen van derde landen met Nederlanders als voor gezinshereniging van onderdanen van derde 
landen met  onderdanen van  derde  landen die  reeds  rechtmatig  in  Nederland  verblijven.  Van  een 
mindere  positie van Nederlanders ten opzichte  van onderdanen van derdelanden ten aanzien van 
gezinshereniging is derhalve geen sprake. Hieruit volgt dat met de afgeronde implementatie van de 
Richtlijn, die weliswaar slechts ziet op het gezinsherenigingsbeleid ten aanzien van onderdanen van 
derdelanden onderling,  ook het  gezinsherenigingsbeleid ten aanzien van Nederlanders kan worden 
geacht aan de Richtlijn te voldoen.” (Aanh. TK 2006-2007, nr. 901; ve07000581). Deze uitspraak van de 
bevoegde bewindspersoon over de gelijkstelling van beide groepen in het beleid was voor de Afdeling 
geen aanleiding om op haar uitspraak terug te komen. Dat gebeurde pas na de constatering van het 
College voor de Rechten van de Mens over de feitelijke achterstelling van Nederlanders in zijn recente 
rapport (zie punt 2) en de reactie van Staatssecretaris Teeven op dat rapport . De Afdeling voorkomt 
met deze uitspraak dat de regering nog langer met twee tongen spreekt: enerzijds in politieke fora 
zeggen dat Nederlanders niet worden achtergesteld bij derdelanders, maar bij de monde van de IND in 
de rechtszaal betogen dat de Gezinsherenigingsrichtlijn niet van toepassing is op de hereniging met 
Nederlandse referenten.
9. De wijziging van de rechtspraak op beide punten zie ik opnieuw als een aanwijzing dat de 
Afdeling de afgelopen jaren het EU migratierecht serieuzer is gaan nemen dan in de eerste acht jaren 
na invoering van de Vw 2000. Te hopen valt dat deze verandering ook zal leiden tot een iets kritischer 
opstelling  ten  opzichte  van  de  beperkte  en  verdacht  haastige  “omzetting”  van  de 
Gezinsherenigingsrichtlijn in 2004. De informatieve tijdslijn over de omzetting en toepassing van die 
richtlijn op p. 12/13 van het rapport van het College voor de Rechten van de Mens maakt duidelijk dat 
die richtlijn in Nederland op meerdere punten is genegeerd of buiten toepassing gelaten. De Afdeling 
heeft de regering daarbij tot 2010 op geen enkele manier beperkt. In tegendeel zij heeft op verschillende 
punten (inkomensvereiste, leges en Wib) die minimalistische en defensieve houding van de regering 
gelegitimeerd. Gelukkig lijkt er nu aan de Kneuterdijk een onafhankelijker wind te waaien. Het valt te 
hopen dat de Afdeling gezinsherenigingszaken voortaan primair gaat beoordelen van uit het subjectieve 
recht op gezinshereniging dat richtlijn 2003/86 toekent en niet langer vanuit het vangnetperspectief van 
artikel 8 EVRM dat de staten bij eerste toelating een ruime beleidsvrijheid laat. Wat betreft de betrokken 
kinderen vereist  artikel 5(5)  van de richtlijn,  dat  de IND hun belangen niet  alleen noemt maar ook 
toetsbaar afweegt en dat de rechter die afweging ook controleert.
10. Tot slot een opmerking over de methodologische kritiek in de brief van Staatssecretaris Teeven 
over het onderzoek van het College. Hij schrijft: “Het College heeft in het onderzoek alleen gekeken naar 
afwijzende beslissingen. Ook zijn in het onderzoek de beslissingen in bezwaar en beroep in deze zaken 
niet betrokken. Niet is in beeld gebracht in hoeverre de beslissingen na een rechterlijke toets in stand 
zijn gebleven.” Die kritiek gaat er kennelijk van uit dat het niet relevant is of de IND bij haar beslissingen 
in eerste instantie de regels inzake gezinshereniging niet of gebrekkig naleeft,  omdat de betrokken 
burgers over die gebrekkige naleving in bezwaar en beroep over kunnen klagen. Uit die kritiek spreekt 
een wel heel beperkte opvatting over wat in een rechtsstaat van een overheidsinstantie mag worden 
verwacht.

C.A. Groenendijk
emeritus hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen
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