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Richtsnoeren Gezinshereniging 
en de gevolgen voor de 
Nederlandse praktijk

 
In dit artikel onderzoekt Tineke Strik de betekenis van de Richtsnoeren 
Gezinshereniging voor het Nederlandse gezinsherenigingsrecht. Conclusie: 
er is een fundamentele aanpassing van wet- en regelgeving nodig die 
een individuele beoordeling afdwingt, met het oog op het bevorderen van 
gezinshereniging.

Sinds de implementatie van de Gezinsherenigingsrichtlijn 
in 2004 is het Nederlandse gezinsherenigingsbeleid al vele 
malen getoetst aan het Europese recht. Op praktisch alle 

onderdelen ontstond op enig moment discussie over de verenig-
baarheid met de richtlijn, het Handvest van de Grondrechten of 
de Unierechtelijke beginselen. Ten dele is of wordt de discussie 
beslecht door het Hof van Justitie,1 voor een ander deel heeft de 
regering het beleid aangepast zonder expliciete verwijzing naar 
de richtlijn,2 maar voor veel elementen woedt de discussie voort 
in nationale uitspraken of in de literatuur.3 Sinds april 2014 
bieden de richtsnoeren van de Europese Commissie een handvat 
bij de uitleg van de richtlijn.4 

In dit artikel onderzoek ik de betekenis van de richtsnoeren voor 
het Nederlandse gezinsherenigingsrecht. Op welke onderdelen 
impliceren de richtsnoeren dat de Nederlandse regels moeten 
worden aangepast en op welke niet? In deze analyse betrek ik, 
voor zover relevant, drie recent verschenen onderzoeken naar 
de Nederlandse gezinsherenigingsregels en de reactie van de 

1 Zie de zaak Chakroun ten aanzien van het onderscheid tussen gezinsvorming en 
gezinshereniging en de hoogte van de inkomenseis (4 maart 2010, C-578/08), 
het arrest over de leges voor de status van langdurig ingezetene (26 april 2012, 
C-508/10), de prejudiciële vragen ABRvS over Wet inburgering buitenland (1 april 
2014, C-153/14).

2 Denk aan de afschaffing van de vereiste feitelijke gezinsband in 2006 in reguliere 
zaken, Kamerstukken II 2006-2007, 19 637, nr. 1089 en Strik ‘Besluitvorming 
over asiel- en migratierichtlijnen. De wisselwerking tussen nationaal en Europees 
niveau.’, 2011, Den Haag: Boom juridische uitgevers, p. 192; denk aan de 
wijzigingen in het nareisbeleid, met name amendement Recourt en Schouw, 
Kamerstukken II, 2012-2013, 33 293, nr. 8.

3 Zie o.a. P. Boeles, ‘Een niet-formalistisch mvv-vereiste’, A&MR 2011/10; 
C.A. Groenendijk, ‘Kroniek inburgering 2010-2011: van integratiebeleid naar 
immigratiebeleid’, A&MR 2012/1; M.Jesse, ‘Inburgering in het buitenland: 
vraagtekens bij de rechtmatigheid vanuit Europees perspectief’, A&MR 2012/4; 
R. van Oers, ‘De Wet Inburgering en het Europese recht’, A&MR 2013/3; M. 
Wiersma, ‘Het middelenvereiste bij gezinshereniging onder de wet Momi’ A&MR 
2014/3; T. Strik en M. Vreeken, ‘Nareisbeleid 2014: de overgebleven obstakels 
voor gezinshereniging’, A&MR 2014/3. 

4 Mededeling betreffende richtsnoeren voor de toepassing van Richtlijn 2003/86/
EG inzake het recht op gezinshereniging, COM (2014) 210, 3 april 2014. 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op de richtsnoeren. 
In deze reactie beperkt de staatssecretaris zich tot de thema’s 
die het College voor de Rechten van de Mens in zijn rapport 
aansnijdt.5 Na een algemene inleiding over toepassing van de 
richtlijn, behandel ik achtereenvolgens de personele reikwijdte 
van de richtlijn, de individuele beoordeling van verzoeken tot 
gezinshereniging, de definitie van gezinsleden, het inkomens-
vereiste, de mogelijkheid om integratiemaatregelen op te leggen 
en tot slot enkele procedurele aspecten van de aanvraag. 

1. De richtsnoeren

In deze richtsnoeren ‘gidst’ de Commissie de lidstaten bij de 
toepassing en uitleg van de Gezinsherenigingsrichtlijn. De richt-
snoeren vormen het neveneffect van de lobby die de Nederlandse 
regering enige jaren geleden voerde op Europees niveau om 
de richtlijn zodanig aangepast te krijgen, dat ze haar plannen 
voor een restrictiever gezinsmigratiebeleid kon realiseren.6 

De Europese Commissie, die het exclusieve recht van initiatief 
bezit, raakte echter niet overtuigd door de argumenten van de 
Nederlandse regering en schreef een brede consultatie uit op 
basis van een Groenboek.7 Na afloop concludeerde Commissaris 
Malmström dat er geen draagvlak was om de onderhandelingen 

5 Brief van Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie met de reactie op het 
rapport ‘Gezinnen gezien?’ en reactie op richtsnoeren van de Europese 
Commissie inzake gezinshereniging van 29 oktober 2014, Kamerstukken 
II, 2014-2015, 30 573 nr. 127; Rapport ‘Gezinnen gezien? Onderzoek naar 
Nederlandse regelgeving en uitvoeringspraktijk in het licht van de Europese 
Gezinsherenigingsrichtlijn’, College voor de Rechten van de Mens, september 
2014, ‘Huwelijksmigratie naar Nederland’, Sociaal Cultureel Planbureau, 29 
oktober 2014 en ‘Na de vlucht herenigd. Advies over de uitvoering van het beleid 
voor nareizende gezinsleden van vreemdelingen met een verblijfsvergunning 
asiel’, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, oktober 2014.

6 ‘Kabinetsaanpak huwelijks- en gezinsmigratie’, Kamerstukken II 2009-2010, 32 
175, nr. 1.

7 Groenboek inzake het recht op gezinshereniging van onderdanen van derde 
landen die in de Europese Unie verblijven, COM (2011) 735. Zie ook M.Klaassen, 
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over de huidige richtlijn te heropenen. Nu de huidige richtlijn 
het toetsingskader zou blijven, zegde de Commissaris toe de 
volledige implementatie ervan te waarborgen door zo nodig 
inbreukprocedures te starten en door richtsnoeren te formu-
leren bij de artikelen die problemen opleveren bij de implemen-
tatie.8 In deze richtsnoeren zet de Commissie nauwkeurig uiteen 
welke interpretatie het Hof van Justitie reeds heeft gegeven aan 
de richtlijn en welke verplichtingen voor de lidstaten hieruit 
voortvloeien. Net als het Hof van Justitie baseert de Commissie 
zich daarbij ook op de relevante bepalingen van het Handvest 
van de Grondrechten en het Kinderrechtenverdrag, en verwijst 
ze op veel plekken naar begrippen in andere richtlijnen, zoals 
de Langdurig Ingezetenen Richtlijn en de Richtlijn vrij verkeer.9 

De richtsnoeren zijn weliswaar niet bindend, maar vormen wel 
het referentiekader waaraan de Commissie als toezichthou-
dend orgaan naleving van de richtlijn door de lidstaten toetst. 
Indien een lidstaat niet handelt conform de richtsnoeren, kan 
deze verwachten (de aankondiging van de Commissie indachtig) 
dat de Commissie die lidstaat ter verantwoording roept en zo 
nodig een inbreukprocedure gaat inleiden. De standpunten 
die de Commissie inneemt tijdens een prejudiciële procedure 
- doorgaans voor het Hof een belangrijke bron van interpre-
tatie - zullen eveneens zijn gebaseerd op de richtsnoeren. Ook 
in Nederland hebben de richtsnoeren een gezaghebbende 
betekenis. De staatssecretaris acht de interpretatie van de 
richtlijn in de richtsnoeren ‘richtinggevend’ en heeft al diverse 
malen gerefereerd aan de richtsnoeren.10 De Afdeling erkent dat 
zij een handvat bieden voor de interpretatie van de Richtlijn vrij 

verkeer.11 Ook refereert de Afdeling bij haar prejudiciële vragen 
over de verenigbaarheid met Europees recht van de Wet inbur-
gering buitenland aan het Groenboek gezinshereniging. Het 
daarin opgenomen standpunt van de Commissie over artikel 7 
lid 2 van de richtlijn vormde één van de inspiratiebronnen voor 
de verwijzingsuitspraak. Om deze redenen zijn de richtsnoeren 
ook voor rechtshulpverleners een nuttig document. Advocaten 
kunnen de richtsnoeren inroepen in combinatie met relevante 
rechtspraak van het Hof en artikelen van het Handvest van de 
Grondrechten. Daarbij is het goed zich te realiseren dat ook 
arresten en Commissieverslagen over andere richtlijnen zoals 
de langdurig ingezetenen richtlijn en de Richtlijn vrij verkeer 
van belang kunnen zijn voor een juiste interpretatie van de 
Gezinsherenigingsrichtlijn. 

G. Lodder en P. Rodrigues, ‘Groenboek Gezinshereniging vraagt waar het heen 
moet. Geen herziening nodig, wel correcte implementatie’, A&MR 2012/1.

8 Speech van Commissaris Malmström, ‘The way forward for the Family 
Reunification Directive’, 31 mei 2012, Speech/12/408. Sindsdien heeft de 
Commissie een inbreukprocedure ingeleid met een formal notice aan Duitsland 
op 30 mei 2013, nr. 2013/2009, zie http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/
what-is-new/eu-law-and-monitoring/infringements_by_policy_immigration_and_
integration_en.htm

9 Zie bijvoorbeeld de verwijzing naar Richtlijn 2004/38 bij de uitleg van het begrip 
afhankelijkheid in paragraaf 2.2 en naar Richtlijn 2003/109 bij de uitleg van het 
begrip volksgezondheid in paragraaf 4.1.

10 Zie Kamerstukken II, 2014-2015, 30 573, nr. 127, p. 2 en Brief van de 
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Eerste Kamer 
inzake verblijfsregelingen Syrische vluchtelingen, 27 mei 2014, p. 3.

11 COM(2009) 313 definitief, ABRvS 13 december 2011, zaak nr. 201102012/1/V2.

2. Algemene uitgangspunten

De Commissie begint de richtsnoeren met een disclaimer: de 
richtsnoeren weerspiegelen de huidige Commissiestandpunten 
en doen geen afbreuk aan de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie. Daarna maakt ze echter direct duidelijk hoezeer ze de 
richtsnoeren heeft gebaseerd op die jurisprudentie. Ze maakt, in 
lijn met de Hofuitspraken, een onderscheid tussen de situaties 
waarin lidstaten niet over een beoordelingsmarge beschikken en 
situaties waarin ze een zekere mate van beleidsvrijheid hebben 
behouden. Ten aanzien van een lid van het kerngezin hebben 
lidstaten een positieve verplichting om diens subjectieve recht 
op gezinshereniging te honoreren. Lidstaten staat het vrij om 
te bepalen of ze ook andere gezinsleden toelaten; indien ze 
daarvoor kiezen, gelden alle verplichtingen van de richtlijn ook 
bij deze aanvragen.12

Ten aanzien van beide categorieën beschikken lidstaten over een 
zekere beoordelingsmarge om vast te stellen of aan de door de 
richtlijn toegestane voorwaarden is voldaan. Ook bij de belan-
genafweging die lidstaten moeten maken als niet aan de voor-
waarden is voldaan, bestaat een zekere beoordelingsvrijheid. 
De Commissie laat vervolgens zien hoe het Hof deze beoordelings-
vrijheid inmiddels heeft ingekaderd. Onder verwijzing naar het 
arrest Chakroun legt ze uit dat toestemming voor gezinshereni-
ging de algemene regel is, en dat de mogelijkheid om daarvan af 
te wijken strikt dient te worden geïnterpreteerd. Lidstaten mogen 
hun beleidsvrijheid niet gebruiken om afbreuk te doen aan het 
doel van de richtlijn, namelijk het bevorderen van gezinshereni-

ging. Vervolgens wijst de Commissie erop dat het Hof de begin-
selen en fundamentele rechten van de Unie als toetsingskader 
hanteert voor de uitleg van de richtlijn. Met deze korte inleiding 
heeft de Commissie de consequenties uiteengezet van het feit dat 
lidstaten hun gezinsherenigingsbeleid onder de reikwijdte van 
het Unierecht hebben gebracht.
Gelet op artikel 15 en 16 van de richtlijn, gelden deze uitgangs-
punten niet alleen voor aanvragen tot toelating, maar ook bij 
besluiten tot het niet toekennen van een autonome verblijfsver-
gunning en tot niet-verlenging of intrekking van het verblijfs-
recht. Ook dan is een individuele beoordeling van alle relevante 
omstandigheden nodig, in overeenstemming met de funda-
mentele rechten, het evenredigheidsbeginsel en het doel van de 
richtlijn. In de Nederlandse rechtspraktijk lijkt dat nog niet altijd 
te zijn doorgedrongen: zowel de IND als rechters beperken zich 
in die situaties nog vaak tot een toets aan de nationale wet- en 
regelgeving en artikel 8 EVRM, waarbij al snel de vraag centraal 
staat of het gezinsleven in een derde land kan worden voortgezet. 
Aangezien de richtlijn een recht op gezinshereniging (en behoud 
van het gezinsleven) heeft vastgesteld, is deze vraag niet relevant 
bij toepassing van de Gezinsherenigingsrichtlijn. 

3. Personele reikwijdte

Omdat de mededeling slechts een selectie bevat aan thema’s, 
geeft ze niet overal uitsluitsel over. In paragraaf 2 legt de 

12 Richtsnoeren paragraaf 1 en 2.2 pagina 6.
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Commissie uit dat de richtlijn alleen op derdelanders van toepas-
sing is. De hierna volgende zinsnede: ‘hieronder wordt eenieder 
verstaan die geen burger van de Unie is’, lijkt te impliceren dat 
de Commissie uitgaat van elkaar uitsluitende categorieën. Maar 
wat geldt dan voor de derdelander die tevens Unieburger is? 
Omdat deze categorie derdelanders niet op het netvlies stond 
van de Commissie en de onderhandelaars van de lidstaten, geeft 
de richtlijn hier geen antwoord op en de richtsnoeren evenmin. 
Redeneren dat de betekenis van het derdelanderschap wegvalt 
na naturalisatie gaat uit van de klassieke gedachte dat het 
Unieburgerschap als de primaire status moet worden beschouwd.13 

Met het onder het Unierecht brengen van tal van rechten voor 
derdelanders is die gedachtegang niet langer houdbaar. In het 
arrest Kahveci en Inan heeft het Hof de prejudiciële vraag van 
de Afdeling of een Turkse werknemer die ook Nederlander is 
zich kan beroepen op het associatierecht EEG-Turkije, bevesti-
gend beantwoord. Indien een Turkse werknemer door natura-
lisatie zijn rechten uit het Associatierecht zou verliezen, zou 
dit de doelstelling van artikel 7 lid 1 van Besluit 1/80 (verbete-
ring rechtspositie Turkse werknemers en hun gezinsleden ter 

geleidelijke verwezenlijking van het vrije verkeer) doorkruisen, 
aldus het Hof.14 Ook ten aanzien van Unieburgers heeft het Hof 
al meerdere keren uitgemaakt dat naturalisatie in een andere 
lidstaat niet leidt tot verlies van rechten verworven op grond van 
Unierecht.15 Gelet op de integratiedoelstelling van de richtlijn 
(zie considerans nrs. 3 en 4) en de voorrang van het Unierecht zou 
het niet logisch zijn om derdelanders alleen vanwege de naturali-
satie het Unierechtelijke recht op gezinshereniging te ontnemen. 
Naturalisatie is immers niet het eindstadium van het integratie-
proces.16 Bovendien wijst de Commissie in de richtsnoeren op 
het in artikel 21 Handvest en considerans nr. 5 neergelegde non-
discriminatiebeginsel.17 Het tweede lid van artikel 21, dat discri-
minatie op grond van nationaliteit verbiedt, maar ook artikel 14 
juncto 8 EVRM, vereisen een zeer zwaarwegende reden om een 
Marokkaan ongunstiger te behandelen vanwege zijn Nederlandse 
nationaliteit dan een Marokkaan die deze tweede nationaliteit 
niet bezit.18 Tegenover deze argumenten staat het argument van 
de Nederlandse rechters dat de tekst van de richtlijn (artikel 3 
lid 3 juncto artikel 2) toepassing op Nederlanders contra legem 
maakt.19 Bovendien zouden tegenover het verlies van de rechten 
uit de Gezinsherenigingsrichtlijn weer nieuwe rechten staan 
die volgen uit het Nederlanderschap en Unieburgerschap. Om 
van de gunstiger gezinsherenigingsregels te kunnen profiteren 

13 Zie de verwijzing hiernaar in Rb. Den Haag zp Utrecht 1 april 2008, LJN:BC0451, 
r.o. 2.27. Het Hof vergeleek daarbij de status van het Unieburgerschap met die 
van de nationaliteit van een lidstaat; een vergelijking met die van een derdelander 
heeft het Hof nooit gemaakt. 

14 Hof van Justitie 29 maart 2012, C-7/10 en C-9/10, Kahveci en Inan, JV 2012/234 
m.nt. C.A. Groenendijk.

15 Zie HvJEU Scholtz, C-419/92 punten 8 en 9, RV 1994, 88 en Garcia Avello, 
C-148/02, punt 28, RV 2003, 94. Zie ook ABRvS 2 november 2011, zaak nr. 
201011940/1/V1, JV 2012/45 m.nt. P. Boeles.

16 Zie de conclusie van A-G Sharpston in de zaak Kahveci & Inan, C-7/10 en C-9/10 
punt 61.

17 Paragraaf 2.2, p. 7.
18 Zie onder andere EHRM 8 april 2014, zaak nr. 17120/09 (Dhahbi tegen 

Italië) ve14000739. Zie ook de analoge redenering over toepassing van de 
Gezinsherenigingsrichtlijn op genaturaliseerde derdelanders in Rb. Den Haag, zp. 
Middelburg 18 oktober 2006, JV 2006/461 m.nt P. Boeles.

19 Rechtbank Den Haag, zp mk Haarlem 19 juli 2007, AWB 06 / 22750, ve 
07001472. De rechtbank verwijst tevens naar ABRvS 29 maart 2006, zaak nr. 
200510214/1, JV 2006/172 m. nt. C.A. Groenendijk.

dient de genaturaliseerde derdelander echter eerst te verhuizen 
naar een andere EU-lidstaat. Als derde tegenargument kan 
worden genoemd dat de rechtsgevolgen van de dubbele natio-
naliteit tot nu toe niet op Europees niveau zijn genoemd: noch 
in het Commissievoorstel, noch tijdens de onderhandelingen, en 
evenmin in de zaak Ymeraga, waar het Hof alleen uitmaakte dat 
de richtlijn niet van toepassing is op Unieburgers.20 Omdat met 
deze groep geen rekening is gehouden bij de totstandkoming 
van de richtlijn, is een bewuste keuze uitgebleven: daarmee is 
de toepassing van de richtlijn op deze groep evenmin expliciet 
uitgesloten. 
De jurisprudentie van de Afdeling die de vraag naar de toepas-
sing van de richtlijn op derdelanders met de Nederlandse natio-
naliteit steeds ontkennend heeft beantwoord, dateert al van ruim 
vóór het arrest Kahveci & Inan.21 Sindsdien heeft een prejudiciële 
vraag op dit onderwerp door de aanscherping van de gezinsmi-
gratieregels alleen maar aan belang en urgentie gewonnen. Dat 
meer dan een half miljoen Turken en Marokkanen die tevens de 
Nederlandse nationaliteit bezitten geen beroep kunnen doen op 
de richtlijn tast het nuttig effect van de richtlijn aan. 

In paragraaf 6.2 legt de Commissie uit dat de gunstiger voor-
waarden voor vluchtelingen niet van toepassing zijn op de 
gezinshereniger die een subsidiaire vorm van bescherming heeft 
gekregen. Tegelijkertijd spoort ze lidstaten aan om hun vergelijk-
bare rechten te verlenen, daarbij tevens wijzend op de herschikte 
Definitierichtlijn (20011/95) en op artikel 8 juncto 14 EVRM. De 
Nederlandse wetgever heeft in verband met de uniforme asiel-
status al direct bij de implementatie besloten om de reikwijdte 
van de richtlijn uit te breiden naar alle vormen van asielrech-
telijke bescherming.22 Volgens vaste jurisprudentie van het Hof 
brengt een dergelijk nationaal besluit de desbetreffende materie 
onder de reikwijdte van het Unierecht en daarmee tevens onder 
de bevoegdheid van het Hof van Justitie zelf.23 Het is daarom 
opmerkelijk dat de Afdeling de richtlijn niet van toepassing acht 
op gezinsherenigingsverzoeken van subsidiair beschermden, 
en nog opmerkelijker dat de IND dezelfde redenering hanteert, 
daarbij verwijzend naar de jurisprudentie van de Afdeling.24 

4. Individuele beoordeling: de regels

De Commissie gaat in de paragrafen 7.2 en 7.4 uitvoerig in op 
de wijze waarop een individuele aanvraag dient te worden 
behandeld, wil deze in overeenstemming zijn met de richtlijn. 
Het belangrijkste uitgangspunt is dat de toelatingsvoorwaarden 
slechts als referentiekader mogen dienen in plaats van als afvink-
lijstje. Tenzij het recht op gezinshereniging ontstaat omdat 
is voldaan aan de voorwaarden, dienen lidstaten in elk indivi-
dueel geval een algehele beoordeling van álle relevante factoren 

20 HvJ EU 8 mei 2013, C-87/12 (Ymeraga), JV 2013/217, r.o. 27.
21 Zie o.a. ABRvS 29 maart 2006, JV 2006/172 m. nt. C.A. Groenendijk en ABRvS 

20 maart 2007, LJN:BA1809. 
22 Zie Stb. 2004 nr. 496, p. 6, 21, 21 en de transponeringstabel bij de artikelen 10 

lid 3 en 12, p. 24. Zie ook Kamerstukken II 2011–2012, 33 293, nr. 3, p. 18: ‘Het 
kabinet geeft in het kader van het nareisbeleid toepassing aan het tweede en 
derde lid van artikel 4 van de richtlijn.’; Kamerstukken I , 2012-2013, 31 549 J, p. 
4.

23 Zie HvJEG 17 juli 1997, C-28/95 (Leur-Bloem); zie ook ICER handleiding nationale 
toepassing EU-Grondrechtenhandvest, maart 2014, onder B.7, ve14000758.

24 ABRvS 10 oktober 2012, zaak nr. 201108774/1/V1 en ABRvS 1 augustus 2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:651.

Dat meer dan een half miljoen Turken en Marokkanen die tevens de Nederlandse 
nationaliteit bezitten geen beroep kunnen doen op de richtlijn tast het nuttig effect aan.
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te maken en deze te onderzoeken in het licht van het doel van 
de richtlijn, het Handvest en de Unierechtelijke beginselen. De 
Commissie voegt daar nadrukkelijk aan toe, verwijzend naar 
het arrest Parlement tegen Raad, dat afzonderlijk geen van deze 
factoren automatisch tot een beslissing kan leiden. Alleen zo kan 
een belangenafweging ook leiden tot toelating als de factoren op 
zichzelf hier onvoldoende aanleiding toe geven, maar de combi-
natie ervan wel. De Commissie merkt daarbij op dat de belan-
genafweging in soortgelijke gevallen wel vergelijkbaar moet zijn, 
en dat lidstaten expliciet moeten vermelden waarom zij een 
verzoek afwijzen. Deze laatste eis dient twee doelen: een trans-
parante motivering voorkomt willekeur maar zorgt er ook voor 
dat de aanvrager de afwijzing adequaat kan aanvechten en de 
rechter kan toetsen of de belangenafweging heeft geleid tot een 
redelijke en evenredige balans. Om de rechterlijke toets in over-
eenstemming te laten zijn met artikel 47 van het Handvest, dient 
de rechter de beslissing op grond van de feiten en de juridische 
gronden te toetsen.25 De belangenafweging maakt daar deel van 
uit. 
Zijn er kinderen in het spel, dan geldt een nog indringender 
belangenafweging. Paragraaf 7.2 zet uitvoerig uiteen welke 
consequenties artikel 5 lid 5 van de richtlijn en artikel 24 
Handvest hebben voor de individuele belangenafweging.26 Naast 
het Unierecht dienen hierbij ook de uitgangspunten van het 
Kinderrechtenverdrag te worden betrokken: beide hierboven 
genoemde artikelen zijn gebaseerd op dit verdrag, en in het 
arrest Parlement tegen Raad wijst het Hof op de plicht voor 
lidstaten om de artikelen 9 lid 1 en 10 lid 2 van dit verdrag te 
respecteren.27 In de zaak O., S. en L. maakte het Hof duidelijk dat 
bij de toepassing van de richtlijn, lidstaten artikel 7 en artikel 24 
lid 2 en 3 van het Handvest van de Grondrechten in acht dienen 
te nemen, en daarom ‘de betrokken verzoeken om gezinsher-
eniging moeten onderzoeken in het belang van de betrokken 
kinderen en teneinde het gezinsleven te begunstigen’.28 In 
een Dublinzaak legde het Hof uit dat vanwege artikel 24 lid 2 
Handvest de belangen van het kind bij alle handelingen de eerste 
overweging dienen te vormen.29

Bij een Unierechtconforme toepassing van de richtlijn staat 
de individuele beoordeling en het integraal afwegen van alle 
factoren steeds voorop; de nationale wetgeving moet voorzien 
in een waarborg dat deze beoordeling plaatsvindt. Advocaat-
Generaal Mengozzi schreef in zijn conclusie over de Dogan zaak 
hierover: ‘Richtlijn 2003/86 verbiedt bijgevolg in het algemeen 
elke nationale wetgeving op grond waarvan de uitoefening van 
het recht van gezinshereniging op basis van een reeks vooraf 
bepaalde voorwaarden kan worden geweigerd, zonder de moge-
lijkheid om elk geval afzonderlijk op basis van de concrete 
omstandigheden te beoordelen.’30 Het Nederlandse systeem 
maakt deze individuele beoordeling niet mogelijk, omdat de 
regelgeving dwingt tot een afwijzing als niet aan de voorwaarden 

25 Zie paragraaf 7.5 en 7.2. 
26 Artikel 5 lid 5 bepaalt dat lidstaten terdege rekening moeten houden met de 

belangen van het kind; artikel 24 lid 2 gaat echter verder en bepaalt dat bij alle 
handelingen van de lidstaten de belangen van het kind de eerste overweging 
vormen. Op grond van artikel 24 lid 3 heeft ieder kind er recht op regelmatig 
persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met zijn beide ouders te 
onderhouden, tenzij dit tegen zijn belangen indruist. Zie ook arrest O, S en L, 
C-356/11 en C-357/11 van 6 december 2012 paragraaf 80. 

27 Hof van Justitie 26 juni 2006, C-540/03 (Parlement tegen Raad), JV 2006/313 
m.nt. Boeles, paragraaf 57. Artikel 9 lid 1 houdt een verbod in om een kind te 
scheiden van zijn ouders tegen hun wil tenzij dit in het belang is van het kind, 
en artikel 10 lid 1 verplicht verdragsstaten om gezinsherenigingsverzoeken met 
welwillendheid, spoed en menselijkheid te behandelen.

28 HvJEU 6 december 2012, C-356/11 en C-357/11 (O., S. en L.), MigratieWeb 
ve12002415, punt 80. 

29 HvJEU 6 juni 2013, MA, BT en DA tegen de Secretary of State for the Home 
Department, C-648/11, punten 57-59. 

30 Conclusie A-G 30 april 2014, zaak C-138/13 (Dogan), paragraaf 57.

is voldaan en slechts voorziet in een zeer terughoudende toepas-
sing van de hardheidsclausule. 
De Nederlandse wetgever heeft bij de implementatie van de 
richtlijn artikel 5 lid 5 en artikel 17 niet omgezet in wet- of regel-
geving, wat Nederland al in 2008 kwam te staan op een berisping 
van de Commissie in haar evaluatieverslag.31 Pas bij enkele wijzi-
gingen op een later tijdstip is een zeer beperkte implementatie 
doorgevoerd: bij de openbare-ordecriteria in de artikelen 3.77 lid 
4 Vb en 3.86 lid 12 Vb is een verwijzing opgenomen naar artikel 17, 
bij de invoering van de wachttermijn van een jaar een verwijzing 
naar artikel 5 lid 5. 32 De regering laat met deze aanvullingen zien 
dat zij zich inmiddels bewust is van deze omissie, maar ze is nog 
niet bereid gevonden tot een structurele implementatie. Over de 
implementatie van artikel 5 lid 5 merkte de Commissie in 2008 
al op dat lidstaten niet kunnen volstaan met een verwijzing naar 
artikel 8 EVRM. Naleving is alleen mogelijk ‘hetzij door de formele 
omzetting van de clausule in hun nationale wetgeving, hetzij 
door te verwijzen naar het VN-Verdrag inzake de rechten van het 
kind’.33 In reactie op de richtsnoeren schrijft de staatssecretaris 
dat het Hof van Justitie een dergelijke omzetting niet vereist. Het 
Hof zelf ziet deze verplichting echter zo: ‘Volgens vaste recht-
spraak moeten de bepalingen van een richtlijn evenwel worden 
uitgevoerd met een onbetwistbare dwingende kracht en met de 
specificiteit, nauwkeurigheid en duidelijkheid die nodig zijn om 
te voldoen aan het vereiste van rechtszekerheid.’ 34 

De staatssecretaris stelt dat de belangen van het kind bovendien 
al zijn gewaarborgd omdat ze zouden zijn verdisconteerd in het 
beleid.35 Maar voor de plicht tot een individuele beoordeling is 
juist kenmerkend dat beleidsregels niet volstaan; deze kunnen 
wellicht rekening houden met bepaalde categorieën maar 
kunnen nooit anticiperen op de unieke kenmerken van een indi-
viduele zaak. In het arrest Jeunesse bepaalde het EHRM dat om 
effectieve bescherming en voldoende gewicht te geven aan de 
‘best interests’ van de kinderen lidstaten een grondig onderzoek 
moeten doen naar de uitvoerbaarheid, haalbaarheid en propor-
tionaliteit van iedere (vorm van) verwijdering van een niet-natio-
nale ouder. Dit illustreert dat zelfs bij de toets aan artikel 8 EVRM 
een regel nooit in de plaats kan komen van de individuele toets.36 

5. Individuele beoordeling: de praktijk

Dat de Nederlandse regering ook in de praktijk de vereiste indi-
viduele afweging niet maakt, constateerde de Commissie al in 
haar evaluatieverslag van 2008. Volgens haar leidt het afzien van 
een individuele beoordeling ertoe dat de IND de regels bijzonder 
strikt toepast ten aanzien van de leeftijdsgrens, de inkomenseis, 
de Wib, de nareistermijn en het mvv-vereiste.37 Deze conclusie 
is onlangs bevestigd op basis van een omvangrijk dossieronder-
zoek door het College voor de Rechten van de Mens. Aan de hand 

31 Artikel 17 verplicht lidstaten om bij de behandeling van een verzoek, intrekking 
of niet verlenging van een verblijfsvergunning of bij een verwijdering ‘terdege 
rekening te houden met de aard en de hechtheid van de gezinsband van de 
betrokken persoon en met de duur van zijn verblijf in de lidstaat, alsmede met 
het bestaan van familiebanden of culturele of sociale banden met zijn land van 
herkomst’. Zie het commentaar op de Nederlandse toepassing COM (2008) 610, 
p. 12.

32 Stb. 2006, nr. 585 resp. Stb. 2012, nrs. 148 en 326.
33 COM (2008)610, p. 12. De Commissie verwees daarbij naar het arrest HvJEU van 

27 juni 2006, C-540/03, Parlement tegen Raad.
34 Commissie/Duitsland van 27 april 2006 C-441/02, punt 73. Zie ook. HvJEU 

van 25 mei 1982, C-97/81, Commissie tegen Nederland; HvJEU van 30 mei 
1991, C-361/88, Commissie tegen Duitsland, maar ook rechtbank Den Haag, 
nevenzittingsplaats Arnhem, 24 november 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BY6973, 
JV 2013/83.

35 TK 2012-2013, 19 637, nr. 1688, Motie Voortman, en Handelingen TK 2012-
2013, nr. 102, item 23, 2 juli 2013.

36 EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse tegen Nederland, zaak nr. 12738/10, ve 
14001538, JV 2014/343 m. nt. Boeles, paragrafen 109 en 120. 

37 COM(2008) 610, p. 12.
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van een analyse van 325 negatieve beschikkingen op aanvragen 
(en bezwaar) tot gezinshereniging, constateerde het College dat 
de besluitvorming bij verzoeken om gezinshereniging niet aan 
de vereisten van de richtlijn voldoet. Het College spreekt van 
een ‘mechanische toepassing van de (uitzonderings)regels’.38 

Zelfs van de flexibiliteit die is ingebouwd bij de inkomenseis en 
de inburgeringseis blijkt de IND in de praktijk geen gebruik te 
maken. ‘Het gemak waarmee de staatssecretaris in discussies 
in de kamer steeds verwijst naar de vangnetfunctie van artikel 
4:84 Awb en artikel 8 EVRM staat in schril contrast met de werke-
lijkheid. Gezien het feit dat aanvragen zelden op die gronden 
worden ingewilligd, schieten genoemde artikelen als vangnet 

geheel tekort,’ concludeert het College.39 Uit de motivering van 
de beslissing blijkt niet dat alle relevante factoren en belangen 
op richtlijnconforme wijze zijn betrokken indien de aanvrager 
niet aan alle voorwaarden voldoet. De belangenafweging beperkt 
zich tot een toets aan artikel 8 EVRM, waarbij de IND onderzoekt 
of het gezinsleven elders kan worden uitgeoefend en waarbij 
het starten van gezinsleven of het verblijf van de partner in een 
derde land wordt beschouwd als een factor die ten nadele van 
de gezinsleden komt. De in verhouding tot artikel 8 EVRM veel 
strengere toets van de richtlijn, die derdelanders wel een recht 
op gezinshereniging en domiciliekeuze heeft verstrekt, lidstaten 
verplicht gezinshereniging te bevorderen en daarbij het belang 
van het kind de eerste overweging te laten vormen, wordt niet 
uitgevoerd, aldus het College.40

De reactie van de staatssecretaris is defensief.41 Allereerst zet hij 
de aanval in op de onderzoeksmethode van het College, omdat 
het onderzoek zich heeft beperkt tot afwijzingen in eerste aanleg. 
Waren de positieve beslissingen en beslissingen op bezwaar in 
ogenschouw genomen, dan was er een ander beeld ontstaan, zo 
redeneert de staatssecretaris. Het is de vraag of een dergelijke 
uitbreiding het onderzoek had geholpen. Het gaat immers vooral 
om de vraag hoe de staatssecretaris omgaat met aanvragen 
waarbij niet aan alle voorwaarden wordt voldaan. In theorie 
kunnen er zich tussen de positieve beslissingen aanvragen 
bevinden die niet aan alle voorwaarden voldeden. Omdat deze 
besluiten echter niet gemotiveerd zijn, valt daar niet uit op te 
maken hoe de belangen zijn gewogen. Nu juist een afwijzende 
beslissing inzicht dient te geven in de wijze waarop alle factoren 
en belangen zijn betrokken (artikel 17 van de richtlijn verplicht 
ook alleen tot een motivering van een besluit tot afwijzing, intrek-
king of niet-verlenging van verblijfsrecht), lenen deze besluiten 
zich het beste voor een analyse. Het College heeft de selectie 
ook met deze argumenten gemotiveerd. Dat deels de besluiten 
in bezwaar of beroep worden teruggedraaid, neemt niet weg dat 
ook de besluitvorming in eerste aanleg dient te voldoen aan de 
Unierechtelijke onderzoeksplicht. 
De reactie van de staatssecretaris op de kritiek naar aanleiding 
van de beperkte belangenafweging getuigt van een fundamen-
teel andere kijk op de impact van de richtlijn en het Unierecht 

38 ‘Gezinnen gezien? Onderzoek naar Nederlandse regelgeving en 
uitvoeringspraktijk in het licht van de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn’, College 
voor de Rechten van de Mens, september 2014, p. 81.

39 ‘Gezinnen gezien?’, p. 85-86.
40 Ibidem.
41 ‘Reactie op het rapport ‘Gezinnen gezien?’ en reactie op richtsnoeren van de 

Europese Commissie inzake gezinshereniging’, 29 oktober 2014, Kamerstukken 
II, 2014-2015, 30 573 nr. 127.

op de beslispraktijk. Volgens de staatssecretaris kan hij (blijven) 
volstaan met een toets aan artikel 8 EVRM en toepassing van de 
artikelen 3:4 en 4:58 Awb. Daarmee miskent hij dat het Unierecht 
een indringender toets verlangt, omdat deze moet worden 
geplaatst in het kader van het doel van de richtlijn, namelijk het 
bevorderen van gezinshereniging. Ook het Unierechtelijk even-
redigheidsbeginsel vereist een veel ruimere toetsing van elke 
individuele zaak dan alleen een toetsing aan de Nederlandse 
beleidsregels. De jurisprudentie van artikel 8 EVRM vormt 
weliswaar een onderdeel van de fundamentele rechten van de 
Unie, maar de Unie zelf is met de richtlijn en met artikel 24 van 
het Handvest een stap verder gegaan in de borging van het recht 

op gezinsleven dan artikel 8 EVRM. Juist die meerwaarde komt 
niet tot uitdrukking in de huidige wijze van belangenafweging 
door de staatssecretaris. 

6. Gezinsleden

Bij de uitleg van artikel 4 van de richtlijn gaat de Commissie in 
op twee voor Nederland relevante thema’s: de leeftijdsgrens van 
21 jaar voor partners en echtgenoten, en de toelating van meer-
derjarige kinderen.
In de richtsnoeren noemt de Commissie nog als peildatum voor 
de leeftijdseis het moment van binnenkomst, maar in het daarna 
verschenen arrest Noorzia heeft het Hof bepaald dat het hanteren 
van de datum aanvraag als peildatum in overeenstemming is met 
de richtlijn.42 De Commissie wijst erop dat de minimumleeftijd 
van 21 jaar slechts als referentiekader kan fungeren en niet als 
een algemeen minimum waaronder een aanvraag systematisch 
wordt afgewezen, en dat de toepassing van de eis geen afbreuk 
mag doen aan het nuttig effect van de richtlijn. Als uit de indivi-
duele beoordeling blijkt dat geen van de twee doelstellingen van 
de bepaling (voorkomen van gedwongen huwelijken en bevor-
deren van integratie) aan de orde is, moeten lidstaten overwegen 
om af te zien van de leeftijdseis. In zijn reactie op Kamervragen 
over de richtsnoeren onderschrijft de staatssecretaris de visie 
van de Commissie, en verklaart daarmee in overeenstemming 
te handelen. Afwijking van de leeftijdsgrens is mogelijk als het 
gezin al bestond voor de komst van beide partners. Indien de Wet 
tegengaan huwelijksdwang wordt aangenomen, zal voor hen 
de minimumleeftijd achttien jaar worden.43 Ook hier weer is de 
afwijking verdisconteerd in het beleid. Maar wat als er sprake is 
van gezinsvorming en de partners hebben of krijgen een kind 
terwijl ze verder voldoen aan alle voorwaarden? Dit is de casus 
die de Commissie noemt; het gezamenlijk hebben van kinderen 
duidt erop dat er geen sprake is van een gedwongen huwelijk. 
Volgens de Commissie mag de leeftijdseis dan geen harde afwij-
zingsgrond vormen. Dat zal in Nederland zeer waarschijnlijk wel 
het geval zijn, nu de Vreemdelingencirculaire deze categorie niet 
noemt. 
Een ander voor Nederland belangrijk aandachtspunt is de 
toelating van meerderjarige kinderen. In oktober 2012 zijn de 
Nederlandse regels voor verruimde gezinshereniging afgeschaft 
in reguliere gezinsherenigingszaken, maar niet ten aanzien van 
gezinshereniging van vluchtelingen. Voor hen is artikel 4 lid 

42 Hof van Justitie 17 juli 2014, C-338/13 (Noorzia).
43 Aanhangsel Kamerstukken II 2013-2014 en Vc B7/3.1.2. Zie voor het 

wetsvoorstel de Kamerstukken 33 410.
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2 van de richtlijn nog steeds van toepassing en geldt de uitleg 
van zowel paragraaf 2.2 als paragraaf 6 van de richtsnoeren.44 De 
Commissie legt uit dat lidstaten de effectiviteit van artikel 4 lid 2 
niet mogen ondermijnen door bijvoorbeeld het begrip ‘afhanke-
lijkheid’, wat een autonoom begrip is, te eng te interpreteren.45 

Volgens het Hof is voor de vaststelling of er sprake is van afhan-
kelijkheid de feitelijke situatie bepalend, waaronder de econo-
mische of fysieke afhankelijkheid en de graad van verwantschap 
tussen de gezinshereniger en het gezinslid. Bij het vaststellen van 
de behoefte aan financiële steun door de gezinshereniger mag 
een lidstaat geen eisen stellen aan de hoogte van het bedrag. Bij 
het onderzoek naar alle individuele factoren geldt voor gezins-
leden van vluchtelingen dat ook de vluchtsituatie in acht moet 
worden genomen, conform considerans 8 van de richtlijn. 
In Nederland gelden sinds 30 mei 2013 voor gezinshereniging 
met vluchtelingen de zwaardere voorwaarden die voorheen in 
reguliere zaken werden gehanteerd. Om aannemelijk te maken 
dat sprake is van een feitelijke gezinsband tussen het meerder-
jarige kind en de hoofdpersoon moet er voortaan sprake zijn 
van meer dan normale (emotionele) afhankelijkheid.46 Sindsdien 
heeft de beleidsafdeling van de IND nog twee maal bij de besli-
sambtenaren benadrukt dat aanvragen van meerderjarige 
(pleeg)kinderen die zijn ingediend na genoemde beleidswijzi-
ging moeten worden getoetst aan het nieuwe, strengere, vereiste 
van een meer dan normale (emotionele) afhankelijkheid in de 
zin van artikel 8 EVRM.47 Volgens de staatssecretaris sluit dit 
onderzoek naar de bijzondere afhankelijkheid aan bij de richt-

snoeren van de Commissie.48 De staatssecretaris lijkt daarbij 
over het hoofd te zien dat de Unierechtelijke toets in een derge-
lijke individuele situatie anders uit kan vallen dan de toets aan 
artikel 8 EVRM, ook al kent het Unierecht de staatssecretaris hier 
een zekere beoordelingsmarge toe. Hij zal immers de verplichte 
belangenafweging van artikel 5 lid 5 en artikel 17 op een voor de 
betrokkene en de rechter kenbare wijze moeten maken, conform 
het Unierechtelijk evenredigheidsbeginsel en het doel van de 
richtlijn. Hiertoe zal de IND de belangen moeten vaststellen 
en expliciet afwegen tegen mogelijke andere belangen, daarbij 
tevens het doel van de richtlijn respecterend. 
De ACVZ acht het zwaardere criterium niet in strijd met het 
Europese recht, maar roept de staatssecretaris wel op om de 
praktische uitvoering ervan in overeenstemming te brengen 
met het beoogde doel van het begunstigende regime van de 
Gezinsherenigingsrichtlijn: het niet belemmeren maar facili-
teren van gezinshereniging van houders van een verblijfsvergun-
ning asiel. Ook zou de beoordeling of sprake is van een meer dan 
normale afhankelijkheid welwillend moeten worden gemaakt 

44 Zie een uitvoeriger bespreking van dit onderwerp in ‘Nareisbeleid 2014: de 
overgebleven obstakels voor gezinshereniging’, T. Strik en M. Vreeken, A&MR 
2014, nr. 3. 

45 COM (2014) 210, p. 6 en 7. De Commissie verwijst hierbij naar een aantal 
arresten over Richtlijn 2004/38, waaronder Rahman and Others van 5 september 
2012, C-83/11, r.o. 24., zie COM (2014) 210, p. 6. 

46 Zie WBV 2013/13; paragraaf C 2/4.1 Vc, en Kamerstukken II 2013-2014, 19 637, 
nr. 1797, p. 2.

47 ‘Na de vlucht herenigd. Advies over de uitvoering van het beleid voor nareizende 
gezinsleden van vreemdelingen met een verblijfsvergunning asiel.’, ACVZ, 
Den Haag: oktober 2014, p. 57. In zijn brief van 24 maart 2014 vermeldt de 
staatssecretaris dat in 2013 in elk geval 660 van de 1750 nareizigers van 18 jaar 
of ouder zijn afgewezen.

48 Zie Kamerstukken I, 2013-2014, 32 317 DS en Kamerstukken II, 2013-2014, 
Aanhangsel van de Handelingen, nr. 2279. 

en zou voor de toets aan artikel 8 EVRM geen nieuwe aanvraag 
hoeven te worden ingediend.49 

Bovendien adviseerde de ACVZ om in lijn met een door de Eerste 
Kamer aangenomen motie de aanvragen van meerderjarige 
kinderen toe te wijzen als hun eerdere aanvraag als minderja-
rige was afgewezen op grond van de striktere regels van vóór 1 
januari 2014 (ten aanzien van de nationaliteit en de feitelijke 
gezinsband).50 Vlak voordat het ACVZ-advies verscheen, ging de 
staatssecretaris een stapje verder door aan te kondigen dat hij bij 
meerderjarigen die nog minderjarig waren op het moment van 
vertrek van de hoofdpersoon uit het land van herkomst (of land 
van eerder verblijf), voortaan in principe een feitelijke gezinsband 
aanneemt, behoudens de gebruikelijke indicaties voor zelfstan-
digheid . Als één van de aanleidingen voor deze beleidswijziging 
noemde de staatssecretaris de uitspraak van de Afdeling van 2 
juli 2014.51 Dit nieuwe criterium vormt niet alleen een oplossing 
voor de gedupeerden van de oude regeling, maar ook voor veel 
andere meerderjarige kinderen. Voor degenen die al meerder-
jarig waren toen hun ouder(s) vertrokken uit het herkomstland 
is de staatssecretaris op grond van de richtlijn echter gehouden 
om de afhankelijkheidsrelatie in het kader van het Unierecht te 
onderzoeken.
De Commissie benadrukt dat de lidstaten ervoor moeten zorgen 
dat er geen objectieve praktische belemmeringen bestaan die het 
vluchtelingen moeilijk of onmogelijk maken om de termijn voor 
gezinshereniging te halen.52 Ook de ACVZ vraagt hier aandacht 
voor. Zij constateert dat de nareistermijn slechts in enkele 

gevallen wordt overschreden, en pleit ervoor om een uitzonde-
ringsbepaling op te nemen in artikel 29 Vw voor situaties waarin 
er gegronde redenen zijn voor de termijnoverschrijding.53 

7. Inkomenseis

In paragraaf 4.4, over de inkomenseis, herhaalt de Commissie de 
algemene uitgangspunten van de inleiding. Daarmee benadrukt 
de Commissie de algemene strekking van de uitleg die het Hof in 
het arrest Chakroun aan de richtlijn heeft gegeven. Ten aanzien 
van de inkomenseis voegt de Commissie nog toe dat lidstaten ook 
het inkomen van de over te komen gezinsleden in aanmerking 
kunnen nemen.54 In het Chakroun arrest beantwoordde het Hof 
vragen over de hoogte van het vereiste inkomen; welke eisen aan 
de stabiliteit en regelmatigheid kunnen worden gesteld kwamen 
daarbij niet aan de orde. Nu het vereiste inkomensniveau is 
verlaagd naar 100 procent van het WML, lijkt het element van 
de vereiste duurzaamheid thans het voornaamste struikelblok.55

49 ‘Na de vlucht herenigd’, pagina 13 en 44.
50 ACVZ advies, pagina 14; EK 2012-2013, 33 293 G, motie Strik, en EK 2012-

2013, 12 november 2013, 7-15, p. 83.
51 Brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer van 24 oktober 2014, 

Aanpassing nareisbeleid; ABRvS 2 juli 2014, nr. 201403190/1.
52 Richtsnoeren, pagina 29.
53 ‘Na de vlucht herenigd’, p. 14.
54 In voetnoot 48 legt de Commissie uit dat dit een verplichting is bij het moment 

van verlenging van de verblijfstitel, en een mogelijkheid bij de beslissing tot 
toelating.

55 B. de Hart, T. Strik en H. Pankratz, ‘Family Reunification – a barrier or facilitator of 
integration?’ country report of the Netherlands, January 2013 paragraaf 6.1.3; L. 
Sterkx c.s. ‘Huwelijksmigratie in Nederland’, SCP oktober 2014, p. 111-112 en 
179-180. Zie voor een uitvoeriger behandeling van de Nederlandse inkomenseis 
‘Het middelenvereiste bij gezinshereniging onder de Wet Momi’, M. Wiersma, p. 
132-143. 
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Volgens de Commissie dienen lidstaten te beoordelen of de 
inkomsten redelijkerwijs in de nabije toekomst beschikbaar 
zijn, zodat de gezinshereniger geen beroep hoeft te doen op de 
openbare kas. De Commissie beschouwt een permanent arbeids-
contract als voldoende bewijs hiervoor, maar spoort de lidstaten 
aan om rekening te houden met de flexibeler geworden arbeids-
markt. Omdat een vast contract niet altijd binnen het bereik ligt, 
zeker niet voor starters, kan een tijdelijk contract (net zoals een 
inkomen beneden het minimumniveau) niet leiden tot automa-
tische afwijzing en zullen alle relevante omstandigheden onder-
zocht moeten worden. De sector waarin iemand werkzaam is 
bijvoorbeeld, of het arbeidsmarktperspectief van de gezinsher-
eniger of het gezinslid. 
Ten aanzien van bewijzen uit het verleden schrijft de Commissie: 
‘Dat de gezinshereniger gedurende een eerdere periode de 
beschikking had over bepaalde bedragen, kan zeker ook als 
bewijs gelden, maar mag niet als eis worden gesteld, aangezien 
dit kan leiden tot een niet in de richtlijn beoogde extra voor-
waarde en wachttijd, vooral wanneer de gezinshereniger aan 
het begin van zijn loopbaan staat.’56 Dit is echter wel precies de 
Nederlandse praktijk: als er geen jaarcontract kan worden over-
gelegd, dient de gezinshereniger op grond van artikel 3.75 lid 3 
Vb aan te tonen dat hij de afgelopen drie jaar aan de inkomenseis 
heeft voldaan. Lukt dit niet, dan wordt de aanvraag afgewezen, 
zonder dat de Unierechtelijk vereiste algehele beoordeling van de 

omstandigheden van het individuele geval plaatsvindt.57 

Het Chakroun arrest vormde voor de Rechtbank Amsterdam in 
2012 reden om de rigide toepassing van de driejareneis in strijd 
te verklaren met de richtlijn. In casu had de gezinshereniger 
gedurende twee korte perioden onder het vereiste inkomens-
niveau verdiend.58 De Afdeling gaf de staatssecretaris gelijk, en 
meende dat hij de beoordelingsmarge op de juiste wijze had 
benut en de afwijzing voldoende had gemotiveerd. Dat de gezins-
hereniger nooit een beroep op bijstand had gedaan, sloot immers 
niet uit dat ze dit in de toekomst wel zou doen, aldus de Afdeling. 
Een dergelijk risico valt echter nooit uit te sluiten: het gaat erom 
of er in die individuele situatie voldoende grond is om dit risico 
reëel te achten. Een bepaald aantal periodes dat onder het mini-
mumniveau is verdiend vormt misschien een indicatie, maar kan 
niet als vast criterium fungeren. Bovendien mist hier aandacht 
voor de daadwerkelijke bestaanskosten die een aanvrager heeft. 
Volgens het Hof nopen de individuele verschillen in behoeften 
tot een individuele beoordeling, en kan een inkomenseis daarom 
niet meer dan een referentiebedrag vormen.59 

Het rapport van het College voor de Rechten van de Mens laat 
zien dat bij de beoordeling voor de IND de vraag leidend is of de 
gezinshereniger een beroep op bijstand kan doen; niet of hij in 
het levensonderhoud van zijn gezin kan voldoen.60 Dit uitgangs-

56 Richtsnoeren p. 13.
57 Zie paragraaf B1/4.3.2 Vc.
58 Rb. Den Haag, zp. Amsterdam 3 februari 2012, AWB 11/1/19003.
59 Zie HvJ EU 4 maart 2010, C-578/08 (Chakroun), r.o. 48: Aangezien de omvang 

van de behoeften van persoon tot persoon sterk kan verschillen, moet deze 
bevoegdheid bovendien aldus worden uitgelegd dat de lidstaten wel een bepaald 
referentiebedrag kunnen vaststellen, maar niet dat zij een minimuminkomen 
kunnen bepalen waaronder geen gezinshereniging wordt toegestaan, zonder 
enige concrete beoordeling van de situatie van iedere aanvrager. Deze uitlegging 
vindt steun in artikel 17 van de richtlijn, op grond waarvan verzoeken om 
gezinshereniging individueel moeten worden behandeld.

60 ‘Gezinnen gezien?’, p. 41.

punt laat geen ruimte om rekening te houden met concrete 
omstandigheden zoals bijvoorbeeld objectief lagere bestaans-
kosten. Ten aanzien van de vereiste hoogte en duurzaamheid 
constateerde het College dat het niet voldoen aan de norm 
reden is voor afwijzing van de aanvraag, ongeacht de concrete 
omstandigheden van het geval. Een motivering toegespitst op 
het individuele geval ontbreekt, en de belangen van de indivi-
duele gezinsleden worden niet standaard in kaart gebracht.61 Zo 
valt evenmin te achterhalen of de uitkomst van de beoordeling 
voldoet aan het evenredigheidsbeginsel. 
Niettemin stelt de staatssecretaris in zijn reactie te voldoen aan 
de richtsnoeren. De eis om een individueel onderzoek te doen en 
de inkomenseis alleen als vuistregel te hanteren, wordt volgens 
hem weerspiegeld in de drie algemene en vijf specifieke vrijstel-
lingscategorieën, de toevoeging ‘in ieder geval’ bij artikel 3.75 lid 
1 Vb, de driejaren eis in het derde lid die als alternatief wordt 
geboden bij ontbreken van een vast contract of een jaarcontract, 
de wijziging van een maandelijkse naar een jaarlijkse norm en 
van de netto naar de bruto norm.62 Ook hier huldigt de staats-
secretaris een andere definitie van de vereiste individualisering 
dan het Hof van Justitie, de Commissie en het College voor de 
Rechten van de Mens. Beleidsregels kunnen wel van belang zijn 
voor de rechtszekerheid en het risico op willekeur verkleinen, 
maar ze kunnen de door het Hof vereiste individuele beoorde-
ling niet vervangen. Een op de individuele omstandigheden afge-

stemde motivering van een afwijzing draagt er bovendien ook 
aan bij dat soortgelijke gevallen zoveel mogelijk gelijk worden 
behandeld. 
Niet alleen blijft een individuele toetsing uit, maar ook blijkt de 
in die beleidsregels opgenomen flexibiliteit (zoals de woorden 
‘in ieder geval’) in de uitvoeringspraktijk niet te worden 
toegepast, zo constateert het College op grond van de onder-
zochte beschikkingen. Als voorbeeld noemt het College een 
afwijzende beschikking omdat de referent weliswaar duurzaam 
over bestaansmiddelen beschikt, maar 11 tot 18 euro onder 
de bruto maandnorm. ‘Ingevolge het ter zake gevoerde beleid 
wordt de aanvraag in dergelijke gevallen afgewezen’, zo luidt de 
beschikking.63 

De Commissie en het College besteden beide aandacht aan 
de positie van jonge gezinsherenigers. Ze wijzen erop dat het 
bestuursorgaan er rekening mee moet houden dat een duurzaam-
heidseis in het nadeel van de starter werkt. In 2008 al constateerde 
de Commissie dat er sprake kon zijn van leeftijdsdiscriminatie 
omdat de regels geen rekening hielden met het beduidend lagere 
minimum jeugdloon. Bij gezinsvorming moest een 21-jarige 
120% van het WML voor 23 jaar en ouder verdienen.64 Hoewel 
de inkomensnorm is verlaagd naar 100%, wijst het College erop 
dat dit obstakel voor 21-jarigen nog steeds niet is verholpen. De 
Staatssecretaris pareert dit bezwaar door te stellen dat er een 
bewuste beleidskeuze is gemaakt om één norm te hanteren, en 
dat voor 21- en 22-jarigen wel dezelfde bijstandsnorm geldt als 
voor ouderen. Omdat het inkomensvereiste beoogt een beroep op 
de openbare kas te voorkomen, acht de staatssecretaris dit besluit 
gerechtvaardigd. De kans is groot dat het Hof deze eis ten aanzien 

61 ‘Gezinnen gezien?’, hoofdstuk 4. 
62 Zie de brief van 29 oktober, p. 3 en 4, en de beantwoording van Kamervragen 

over de richtsnoeren, Aanhangsel Handelingen II,2013/2014, nr. 2054.
63 ‘Gezinnen gezien?’, p. 41-42.
64 COM (2008) 610.

De inburgeringseis zelf, maar ook de invulling ervan, is echter alleen toelaatbaar als 
ze de integratie van gezinsleden vergemakkelijkt en als ze evenredig is.
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van deze groep onevenredig acht, omdat het publiek belang hier 
de enige maatstaf lijkt te zijn ten koste van het subjectieve recht 
op gezinshereniging van de aanvragers en het doel van de richtlijn 
om gezinshereniging te bevorderen. Bovendien lijken de uitgangs-
punten van verschillende wettelijke regelingen niet synchroon te 
lopen: anders dan de Vreemdelingenwet gaat de WML kennelijk 
uit van lagere kosten voor het levensonderhoud van werknemers 
van 22 jaar en jonger. 

8. Inkomenseis na toelating

Hoewel de richtsnoeren hier niet expliciet aandacht aan besteden, 
volgt uit de richtlijn dat ook bij de vraag naar het behoud van 
het verblijfsrecht de voorwaarden slechts een referentiekader 
mogen vormen. Indien het inkomen van de referent vermindert 
of wegvalt, zal de IND in elk geval het inkomen van de overige 
gezinsleden moeten meetellen.65 Sinds 2008 vormt na toelating 
een lager inkomensniveau niet langer reden voor intrekking of 
niet-verlenging van het verblijfsrecht.66 Dit is pas anders bij een 
beroep op de algemene middelen: dan wordt de verblijfsvergun-
ning niet verlengd, of ingetrokken. Dit gebeurt geregeld met 
terugwerkende kracht tot aan het moment dat de referent een 
beroep deed op de openbare kas. Maar ook in deze situaties vergt 
de vereiste individualisering onderzoek naar factoren zoals de 
belangen van de gezinsleden of de reden van het niet voldoen 
aan de inkomenseis. Op dit punt is het Nederlandse vreemdelin-
genrecht ondanks het Chakroun-arrest juist strenger geworden, 
nu in de herziene Vreemdelingencirculaire de gedetailleerde 
regels rondom de belangenafweging niet zijn teruggekeerd.67 

De mate van vrijwilligheid van de werkloosheid en de inspan-
ningen van de referent op de arbeidsmarkt zijn sindsdien niet 
langer relevant bij de beslissing tot intrekking of niet-verlen-
ging.68 Sommige rechters blijken dit beleid goed te keuren en 
gaan daarbij alleen nog na of het gezinsleven in een derde land 
kan plaatsvinden. Aan de Gezinsherenigingsrichtlijn wordt in 
deze gevallen ten onrechte nauwelijks betekenis toegekend.69 

9. Inburgeringseis

In paragraaf 4.5 geeft de Commissie een samenvatting van de 
standpunten over de toelaatbaarheid van een inburgeringseis 
als toelatingsvoorwaarde die ze bij eerdere gelegenheden heeft 
ingenomen.70 De Commissie erkent de beoordelingsmarge die 

artikel 7 lid 2 van de richtlijn aan lidstaten geeft: ze beslissen 
zelf of ze de bepaling toepassen en zo ja, wat de inburgeringseis 
moet inhouden. De eis zelf, maar ook de invulling ervan, is 
echter alleen toelaatbaar als ze de integratie van gezinsleden 
vergemakkelijkt en als ze evenredig is. Als criteria voor de beoor-
deling daarvan noemt de Commissie onder andere een toegan-
kelijk (gratis of betaalbaar) aanbod van cursussen en eventueel 

65 Artikel 16 lid 1 sub a Richtlijn, en artikel 3.85 lid 1 Vb. 
66 Zie WBV 2008/24.
67 B2/9.5.2 Vc 2000 (oud).
68 Zie M. Wiersma, ‘Het Middelenvereiste bij gezinshereniging onder de wet Momi’ 

A&MR 2014/3, p 41-42.
69 Zie bijvoorbeeld Rb. Den Haag, zp Zwolle 10 september 2013, AWB 13/6527.
70 Zie COM (2008) 610, 8 oktober 2008 paragraaf 4.3.4; de schriftelijke 

opmerkingen in de zaak C-155/11 PPU, Mohammad Imran, 4 mei 2011 en het 
Groenboek inzake het recht op gezinshereniging van derdelanders in de EU, 
COM (2011) 735, 15 november 2011, paragraaf 2.1.

examen en de vraag of (het effect van) de eis geen ander doel 
heeft dan integratie. Als een lidstaat er inperking van de migratie 
mee beoogt, dan zou er sprake zijn van een (door de richtlijn 
verboden) aanvullende eis, hetgeen afbreuk zou doen aan de 
beoogde bevordering van gezinshereniging en daarmee aan het 
nuttig effect van de richtlijn.71

De Commissie beschouwt artikel 7 lid 2 niet als een toelatings-
voorwaarde zoals deze in artikel 7 lid 1 zijn geformuleerd. Die 
bepaling houdt in dat de gezinshereniger bewijs overlegt dat hij 
de daarin opgenomen voorwaarden vervult. De inburgeringseis 
mag echter niet, anders dan artikel 7 lid 1, als een absolute 
voorwaarde worden toegepast waarvan het recht op toelating 
afhangt. Wel mogen lidstaten verwachten dat gezinsleden moeite 
doen om hun bereidheid tot integratie aan te tonen; ze mogen 
bijvoorbeeld eisen dat de aspirant-migrant aan een taalcursus 
deelneemt. De maatregel moet gericht zijn op het verbeteren 
van de integratiekansen na toelating en zo bijdragen aan het 
succes van gezinshereniging, en mag geen prestatieverplichting 
bevatten die gezinshereniging feitelijk beperkt. Als een lidstaat 
voor de integratie van belang zijnde basisvaardigheden wil beoor-
delen, dan dient hij rekening te houden met de problemen die 
sommige groepen kunnen ondervinden om daaraan te voldoen. 
In dat kader wijst de Commissie erop dat vrouwen vaker een 
laag opleidingsniveau hebben. Maar daarnaast vergen het even-
redigheidsbeginsel en de artikelen 5 lid 5 en 17 van de richtlijn 
dat op grond van een individuele beoordeling gezinshereniging 
ook kan worden toegestaan zonder dat aan de inburgeringseis is 
voldaan. Beperkte cognitieve vaardigheden, de kwetsbare positie 
van een persoon, het niet voorhanden hebben van les- of testfaci-
liteiten kunnen zulke omstandigheden zijn. Om die reden mogen 
lidstaten gezinshereniging niet weigeren louter vanwege het feit 
dat het gezinslid niet is geslaagd voor een inburgeringstoets. 
Tenslotte merkt de Commissie op dat het opleggen van integratie-
voorwaarden na toelating wellicht vaak doeltreffender is. 
De conclusie van de Advocaat-Generaal Mengozzi in de zaak 
Dogan, enkele weken later, sluit naadloos aan bij het Commissie-
standpunt, maar voegt daar nog enkele punten aan toe.72 Zo 
benadrukte Mengozzi dat lidstaten bewust de term ‘integratie-
maatregelen’ hebben gebruikt, welke een andere betekenis heeft 
dan de term ‘integratievoorwaarden’.73 De term ‘maatregelen’ 
heeft een minder zware betekenis dan ‘voorwaarden’, en sluit 
uit dat de gezinsleden moeten bewijzen dat zij een bepaalde 
voorwaarde hebben vervuld voordat hun gezinshereniging kan 

worden toegestaan. Gelet hierop en omdat het tweede lid anders 
is geformuleerd dan het eerste lid van artikel 7, concludeert 
de A-G dat de maatregelen niet kunnen strekken tot het selec-
teren van de gezinsleden, maar alleen tot het bevorderen van de 
integratie. Nu in alle taalversies ‘maatregelen’ was opgenomen 
behalve in de Nederlandse, kan aan deze geïsoleerde taalversie 
geen betekenis worden toegekend. De daarin opgenomen term 
‘voorwaarde’ dient daarom te worden gelezen als ‘maatregel’. 
Ook een maatregel kan een resultaatsverbintenis inhouden, 

71 De Commissie verwijst hiervoor naar punt 43 van het arrest Chakroun, 4 maart 
2010, C-578/08.

72 Conclusie A-G 30 april 2014, C-138/13 (Dogan).
73 Zie de paragrafen 51-56. De A-G baseert zich op de 

onderhandelingsgeschiedenis van Richtlijn 2003/109, waar bewust is gekozen 
voor de term ‘voorwaarden’ in artikel 5 en voor de term ‘maatregelen’ in artikel 
15.

Van de Commissie mogen lidstaten gezinshereniging niet weigeren louter vanwege 
het feit dat het gezinslid niet is geslaagd voor een inburgeringstoets.
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mits deze evenredig is en het doel van de richtlijn niet in 
gevaar brengt. Bovendien zal steeds op individuele basis moeten 
worden getoetst aan de artikelen 5 lid 5 en 17 van de richtlijn. 
Als er echter geen voorbereidingsmogelijkheden worden aange-
boden in de staat waar het gezinslid verblijft of als de cursus, het 
materiaal en het examen te duur zijn, dan wordt de uitoefening 
van het recht op gezinshereniging feitelijk onmogelijk. 
Een nationale regeling die het niet mogelijk maakt om rekening 
te houden met bepaalde moeilijkheden om het examen te halen 

of met andere relevante elementen, is om al deze redenen niet 
in overeenstemming met de richtlijn, aldus de A-G. Dit geldt ook 
voor een regeling die geen rekening houdt met (ook tijdelijke!) 
problemen die verband houden met de gezondheid, leeftijd, 
handicap, opleidingsniveau of ongeletterdheid. Een echtgenoot 
verplichten eerst te leren lezen en schrijven voordat hij zich 
mag herenigen, kan onevenredig zijn en het nuttig effect van de 
richtlijn ondermijnen. 
Hoewel de A-G een resultaatsverbintenis dus niet uitsluit, perkt 
hij de mogelijkheden hiervoor fors in met de eis dat het opleiding-
sniveau en andere individuele omstandigheden in acht moeten 
worden genomen. De prestatie dient voor elk persoon haalbaar te 
zijn. Een uniforme test die voor iedereen geldt, is daarmee ontoe-
laatbaar, tenzij er ruime ontheffingscriteria gelden. Bovendien 
stelt Mengozzi in belang van de bescherming van het recht op 
gezinshereniging een grens aan de inspanningen die een lidstaat 
mag verlangen om voor de test te kunnen slagen. Niet eerst alfa-
betiseren in elk geval. Duidelijker afgebakend wordt die grens 
echter niet.74 Voordat de Commissie in de zaak Imran haar positie 
bekend had gemaakt en Duitse rechters nog geen reden zagen 
voor prejudiciële vragen, had het Duitse Bundesverwaltungsgericht 
aangenomen dat van echtgenoten en gezinsleden van een 
Duitser in elk geval niet verlangd mag worden dat zij zich langer 
dan een jaar inspannen om de Duitse taal te leren voordat ze 
in Duitsland kunnen herenigen. Deze norm vloeit voort uit de 
Duitse grondwettelijke bescherming voor Duitsers van het recht 
op gezinsleven en recht op verblijf op Duits grondgebied (artikel 
6 respectievelijk 11 Grundgesetz).75 Geen enkele grens echter kan 
hard zijn, omdat deze zal moeten afhangen van de individuele 
belangen en omstandigheden. 
De vraag is wat Mengozzi verstaat onder resultaatsverbintenis: 
een specifieke uitkomst van een test, of het maken van een test? 
Als het de eerste variant is, houden lidstaten problemen met 
bepalen of iemand naar vermogen heeft gepresteerd en met het 
ondersteunen van het doel van de richtlijn. Een mooi voorbeeld 
waarbij een resultaatsverbintenis wordt gecombineerd met het 
bevorderen van gezinshereniging is het Franse systeem, waarbij 
gezinsleden wel een toets moeten afleggen, maar waarbij de 
uitkomst niet relevant is voor de gezinshereniging zelf, maar 
alleen voor het aantal uren integratieonderwijs dat het gezinslid 
na toelating nog moet volgen.76 Hier is de maatregel duidelijk en 
alleen integratiebevorderend bedoeld.

74 Zie ook ‘Inburgeringseisen getoetst door de Europese rechters’, K. de Vries, 
A&MR 2014/7, p. 254.

75 BVerwG 10 C 12.12, 4 september 2012, ECLI:DE:BVerwG:2012:040912U1
0C12.12.0.

76 ‘Integration and naturalisation tests: the new way to European citizenship’, T. Strik 
c.s., p. 300-301 in ‘Which integration policies for migrants? Interaction between 

Omdat het Hof in de zaak Dogan al bij de eerste prejudiciële 
vraag antwoordde dat de standstill-bepaling van het Aanvullend 
Protocol bij het Associatieverdrag EEG-Turkije in de weg staat aan 
de taaleis als toelatingsvoorwaarde, gaf het Hof van Justitie geen 
antwoord op de tweede vraag, namelijk of de gezinsherenigings-
richtlijn een belemmering vormt. Wel kan paragraaf 39 over de 
beantwoording van de eerste vraag, al enig licht werpen op de 
visie van het Hof. Het Hof verklaarde dat de taaleis verder gaat 
dan noodzakelijk voor de integratiedoelstelling, omdat automa-

tische afwijzing volgt zonder rekening te houden met bijzondere 
omstandigheden van het concrete geval.77 Hiermee is het evenre-
digheidsbeginsel in het geding.

10. Is de (toepassing van de) Wib evenredig?

Nadat rechtbank Den Bosch in november 2012 het Commissie-
standpunt in de zaak Imran volledig had omarmd (de rechtbank 
achtte een prejudiciële vraag daarom niet nodig) en de staatsse-
cretaris in hoger beroep ging tegen deze uitspraak, besloot de 
Afdeling in april 2014 (dus anderhalf jaar later) om de vraag 
naar de verenigbaarheid van de Wet inburgering buitenland met 
Europees recht aan het Hof voor te leggen.78 De Afdeling stelt niet 
het principe van een inburgeringseis als toelatingsvoorwaarde 
ter discussie, maar wel de consequenties van het Unierechtelijk 
evenredigheidsbeginsel bij de toepassing ervan. Ze refereert aan 
de Commissiestandpunten in het Groenboek en wijst erop dat 
het slaagpercentage sinds de invoering van de toets begrijpend 
lezen per 1 april 2011 significant is gedaald, en bij elk volgend 
herexamen lager is.79 Naast de algemene vraag naar de toelaat-
baarheid van het vereiste kennisniveau van A1 wil de Afdeling 
weten of de zeer strikte Nederlandse hardheidsclausule voldoet 
aan het evenredigheidsbeginsel.80 Tenslotte vraagt de Afdeling of 
het doel van de richtlijn in de weg staat aan het moeten betalen 
van een lespakket van 110 euro en per test een bedrag van 350 
euro. Indien het Hof de conclusie van Mengozzi en de richt-
snoeren van de Commissie volgt, zal in elk geval de tweede vraag 
ontkennend en de derde vraag bevestigend beantwoord worden. 
 
Ook ten aanzien van de inburgeringstoets in het buitenland 
constateert het College voor de Rechten van de Mens een rigide 
toepassingspraktijk zonder de vereiste belangenafweging en een 
op de individuele zaak toegespitste motivering bij een afwij-
zing.81 Voor een geslaagd beroep op de hardheidsclausule dient 
het gezinslid de daarbij vereiste combinatie van ‘zeer bijzondere 

the EU and its Member States’, Y. Pascouau and T. Strik (eds), Nijmegen: Wolf 
Legal Publishers.

77 HvJ EU 7 oktober 2014, C-138/13 (Dogan), paragraaf 38, JV 2014/263 m.nt. 
Groenendijk.

78 Rb. Den Haag, zp. Den Bosch 23 november 2012; ABRvS 1 april 2014, 
C-153/14.

79 Zie r.o. 22.1. Zie voor de verwijzingen naar het Groenboek r.o 20 tot en met 23. 
Het slaagpercentage bij het eerste examen is 80%, bij het tweede 64% en bij het 
derde en verder 45%. Zie ook Monitor Inburgeringsexamen Buitenland 2013-1, 
Significant, oktober 2013.

80 Vc B1/8.3.4 en de IND werkinstructie 2013/9 maken duidelijk dat er alleen 
sprake is van een onbillijkheid bij een combinatie van zeer bijzonder individuele 
omstandigheden die de aanname rechtvaardigt dat hij blijvend niet in staat is te 
voldoen. De werkinstructie bevat een lijst van individuele omstandigheden die 
sowieso niet kunnen leiden tot een geslaagd beroep op de hardheidsclausule. 
Analfabetisme is één van die omstandigheden.

81 Zie hoofdstuk 6 van het rapport.

In het Franse systeem moeten gezinsleden wel een toets afleggen, maar is de uitkomst 
alleen relevant voor het aantal te volgen uren integratieonderwijs na toelating.

400 - A&MR 2014 nr. 10



individuele omstandigheden’ aan te tonen die ertoe leidt dat 
de vreemdeling blijvend niet in staat is om het examen met 
goed gevolg af te leggen.82 In 2012 zijn 16 van de 44 beroepen 
op de hardheidsclausule gehonoreerd. Bovendien is volgens het 
College bij een verzoek tot ontheffing op medische gronden 
het advies van de door de ambassade toegewezen vertrouwens-
arts heilig: er is geen bezwaar tegen mogelijk en ander bewijs 
wordt niet geaccepteerd. Uit het onderzoek komt naar voren dat 
de vertrouwensarts het begrip ‘medische belemmering’ strikt 
interpreteert. Volgens een evaluatie van de Wib die gelijktijdig 
verscheen met het onderzoeksrapport van het College, haakt een 
klein aantal examenkandidaten definitief af na veel mislukte 
herkansingen; deze migranten zijn relatief wat ouder en lager 
opgeleid dan gemiddeld.83 Dit duidt op een selectief effect van de 
inburgeringseis.
Door in zijn reactie te verwijzen naar de prejudiciële vragen van 
de Afdeling, gaat de staatssecretaris niet inhoudelijk in op de 
kritiek van het College over de (toepassing van de) Wet inburge-
ring buitenland. Wel benadrukt hij dat de IND de term ‘blijvend’ 
niet zo uitlegt dat betrokkene nooit meer in staat wordt geacht 
om het inburgeringsexamen te behalen, maar dat er redelijke 
inspanningen moeten zijn verricht om aan het vereiste te 
voldoen voordat een beroep op de hardheidsclausule kan slagen. 
Deze inspanningen dienen, zo blijkt uit het Collegerapport, 
aantoonbaar gedurende enkele jaren te zijn verricht. Hoewel 

er volgens de staatssecretaris geen inhoudelijke wijziging is 
beoogd, is per 1 juli 2014 de term ‘blijvend’ komen te vervallen 
in de Vreemdelingencirculaire.84 Wellicht vormt deze wijziging 
het eerste effect van de prejudiciële vragen van de Afdeling en 
de conclusie van Mengozzi in de zaak Dogan. Verder haalt de 
staatssecretaris een brief van de Nationale ombudsman aan, 
die op basis van een eigen onderzoek naar de afhandeling van 
29 beroepen op de hardheidsclausule concludeert dat ‘er geen 
sprake meer is van het slechts afvinken van de afwijzingsgronden 
en dat alle aangevoerde factoren in hun onderlinge samenhang 
worden beoordeeld’. Volgens de Ombudsman zouden draaglast 
en draagkracht zorgvuldig tegen elkaar zijn afgewogen en zijn de 
beslissingen voldoende gemotiveerd.85

Maar waar de staatssecretaris zich uitsluitend richt tot de toepas-
sing van de hardheidsclausule, bekritiseert het College meer in 
het algemeen het ontbreken van een individuele toets en belan-
genafweging. Die hoort in alle gevallen plaats te vinden, dus ook 
als geen beroep gedaan wordt op de specifieke hardheidsclausule. 
Dit luistert des te nauwer nu de hardheidsclausule bijzonder eng 
is ingekaderd. De factoren genoemd in de lijst negatieve indica-
toren blijven hierbij buiten beschouwing, en worden als gevolg 
van de systematiek in het geheel niet betrokken bij de indivi-
duele beoordeling van een aanvraag.86 Toch noemen Commissie 

82 Zie artikel 3.71a lid 2 aanhef en onder d Vb en Vc B1/4/7. 
83 Zie Evaluatie Wet Inburgering Buitenland, Regioplan, september 2014, paragraaf 

2.3.2 en hoofdstuk 4. Het aantal afhakers is 319 van de ongeveer 7000 
examenkandidaten. De onderzoekers wijzen erop dat het aantal ‘afhakers’ dat 
geen mvv aanvraagt als gevolg van de Wib onbekend is. 

84 Besluit van 18 juni 2014, WBV 2014/19.
85 Kamerstukken II 2014-2015, 30 573 nr. 127, p. 5-6.
86 Zie IND-werkinstructie nr. 2013/9 (AUA).

en A-G een aantal van deze factoren relevant bij de beoordeling 
of het opleggen van de slaagplicht evenredig is.87 

Eerder is al opgemerkt dat de Commissie vaststelt dat artikel 21 
van het Handvest van toepassing is. Het tweede lid, dat discri-
minatie naar nationaliteit verbiedt, impliceert dat de selectie 
op basis van nationaliteit van de doelgroep die Wib-plichtig niet 
in overeenstemming is met het Unierecht. Al in 2010 heeft het 
CERD (Committee on the Elimination of Racial Discrimination) 
dit onderscheid in strijd verklaard met artikel 2 en 5 van het VN 
Anti-Discriminatieverdrag.88 In de Nederlandse rechtspraak is dit 
tot nu toe niet erkend.89 De Vries wijst er in haar recente artikel 
over de inburgeringseis op dat dit punt wel onderwerp is van een 
klacht die deze zomer bij het EHRM is ingediend.90 

11. Verdere verzwaring inburgeringsvoorwaarden

De prejudiciële vragen van de Afdeling en de grenzen die de 
Commissie en de A-G al hebben gesteld ten aanzien van de 
inburgeringsvoorwaarden, hebben het kabinet er niet van weer-
houden een verdere verzwaring van het inburgeringsexamen 
door te voeren.91 Per 1 november 2014 dienen examenkandi-
daten per examenonderdeel (leesvaardigheid, spreekvaardig-
heid en Kennis van de Nederlandse Samenleving) te voldoen 
aan een bepaalde drempelwaarde en wordt er gewerkt met deel-
certificaten. Technische problemen bij de invoering van het 

nieuwe examen (dat wordt afgelegd via de computer in plaats 
van de telefoon) leidde tot een tijdelijke onmogelijkheid om 
het af te leggen.92 Aan het inburgeringsexamen in Nederland 
wordt vanaf 1 januari 2015 het examenonderdeel ‘oriëntatie 
op de Nederlandse arbeidsmarkt toegevoegd’.93 In zijn advies 
op het ontwerp-besluit verzocht de Raad van State om een moti-
vering ten aanzien van de proportionaliteit van de maatregel, 
waaruit de conformiteit met de Gezinsherenigingsrichtlijn en de 
Langdurig Ingezetenen Richtlijn zou moeten blijken. De Afdeling 
Advisering wees in dit kader op het arrest Dogan en de preju-
diciële vraag van de Afdeling Rechtspraak over de inburgerings-
toets in het buitenland.94 In reactie hierop noemt de minister het 
grote belang bij een betere aansluiting op de arbeidsmarkt en 
het feit dat niet alle kosten worden doorberekend aan de inbur-
geraar: voor het extra examenonderdeel wordt 100 euro geheven, 
waarmee het het examen in totaal 350 euro kost. De minister 

87 Dit geldt vooral voor de factoren: analfabetisme, de beschikbaarheid van 
begeleiding of onderwijs, tijdelijke ziekte of onvoldoende financiële middelen.

88 ‘Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Racial 
Discrimination’ (on the application of the UN convention in the Netherlands), 
Comité voor het VN Anti-discriminatieverdrag, 16 maart 2010. Uitkomst van de 
76ste zitting, 15 februari- 12 maart 2010, CERD Document C/NLD/CO/17-18, 
concern and recommendation nr. 5. Zie ook Groenendijk: ‘Inburgeren in het 
buitenland: de Gezinsherenigingsrichtlijn biedt meer bescherming dan artikel 8 
EVRM’, Migrantenrecht 3-07, p. 111-113. 

89 Zie Rechtbank Den Haag, zp Rotterdam 23 april 2008, AWB 07/35128, JV2008/282.
90 Statement of facts gepubliceerd op 1 juli 2014, klachtnr. 45140/10 (Ahdour 

t. Nederland). Zie uitvoeriger op dit punt ‘Inburgeringseisen getoetst door de 
Europese rechters’, K. de Vries, A&MR 2014, nr 7, p. 261-268.

91 Kamerstukken 2013-2014, 32 824 nrs. 34 en 50.
92 Brief van Minister Asscher aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 5 november 

2014, ‘Evaluatie wijzigingen Wet Inburgering in het Buitenland per 1 april 2011’.
93 Staatsblad 2014, nr. 404.
94 Staatscourant 10 november 2014, nr. 31592. De Afdeling Advisering verwijst naar 

de prejudiciële vragen van de CRvB over de Wet Inburgering (C-579/13) en de 
Afdeling Rechtspraak over de Wet inburgering buitenland (C-153/14), en naar 
HvJ EU 10 juli 2014, zaak C-138/13, Dogan, par. 38.

Volgens een evaluatie van de Wib haakt een klein aantal examenkandidaten 
definitief af na veel mislukte herkansingen.
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vermeldt niet dat de voorbereiding op een praktijkexamen nog 
vaker deelname aan een inburgeringscursus zal vergen dan een 
kennistoets. De kosten van een inburgeringscursus zijn afhan-
kelijk van het opleidingsniveau en de cursus, maar bedragen in 
elk geval duizenden euro’s. Om voor ontheffing in aanmerking 
te komen, zal een inburgeringsplichtige eerst 600 uur aan een 
inburgeringscursus moeten hebben deelgenomen en minimaal 
vier keer een examenpoging moeten hebben gedaan.
Dit voorjaar berichtte de minister de Kamer dat in de periode 
januari 2013 tot april 2014, 895 (niet-asielgerechtigde) inburge-
ringsplichtigen een lening bij DUO hebben aangevraagd om aan 
een cursus deel te nemen.95 Gelet op hun totale aantal (5747 in 
2013), valt te vrezen dat veel gezinsmigranten geconfronteerd 
kunnen worden met verblijfsrechtelijke consequenties van het 
niet tijdig of niet behalen van het inburgeringsexamen. Het 
antwoord van het Hof van Justitie op de prejudiciële vragen 
van de Afdeling over de Wib zal mede bepalend zijn voor het 
antwoord op de vraag of de verblijfsrechtelijke consequenties van 
de Wet Inburgering toelaatbaar zijn. Immers de uitleg van artikel 
7 lid 2 Gezinsherenigingsrichtlijn ten aanzien van toelating zal 
als minimumvoorschrift moeten gelden bij de beperking van het 
verblijfsrecht op grond van artikel 15 en de intrekking of niet-
verlenging op grond van artikel 16 van de richtlijn. Omdat het 
in deze situaties echter gaat om reeds toegelaten gezinsleden 
die banden in Nederland hebben opgebouwd, zal de individuele 
belangenafweging en de evenredigheidstoets nog indringender 
zijn dan bij de toelating. 

12. Het bemachtigen van een mvv

De Commissie legt uit dat gezinsleden soms ernstig kunnen 
worden belemmerd in hun toegang tot reisdocumenten en visa, 
bijvoorbeeld omdat de reis naar de ambassade gevaarlijk is of 
op praktische problemen stuit.96 De Commissie spoort lidstaten 
aan daarmee rekening te houden door bij falende staten of 
grote veiligheidsrisico’s door het Rode Kruis afgegeven nood-
reisdocumenten te aanvaarden, een nationaal laissez-passer te 
verstrekken of gezinsleden de mogelijkheid te bieden om bij 
aankomst in de lidstaat een visum aan te vragen. Dit zou vooral 
gezinsleden in precaire omstandigheden kunnen behoeden voor 
extra reis- en regeltijd. 
Bij de behandeling van de Visumwet in de Eerste Kamer werd de 
vraag gesteld of in landen waar Nederland geen ambassade heeft, 
de behandeling van mvv-aanvragen niet zou kunnen lopen via de 
ambassade van een bevriende mogendheid. Minister Leers zegde 
toe een studie naar deze mogelijkheden te laten uitvoeren.97

In de eerste schriftelijke reactie meldde de staatssecretaris 
(Teeven) de Kamer dat het ‘op voorhand’ niet voor de hand ligt 
om een mvv-aanvraag door een ander land te laten behandelen 
als Nederland in een bepaald land (tijdelijk) geen ambassade 
heeft. De staatssecretaris zag juridische, financiële en techni-
sche bezwaren.98 Vervolgens heeft de IND een haalbaarheids-
studie verricht naar samenwerking in nareisprocedures in Addis 
Abbeba door middel van een ‘shared facility center’. Hieruit 
concludeerde de staatssecretaris dat de mogelijkheid van samen-
werking onvoldoende winst oplevert, omdat een aantal aspecten 

95 Kamerstukken II, 32 824, nr. 62.
96 Paragraaf 6.1.4.
97 Handelingen I 2011-2012, nr. 29, item 4 - blz. 8-9, behandeling Wijziging 

Vreemdelingenwet in verband met nationale visa en andere onderwerpen, 
Kamerstukken 31 549.

98 Zo zou apparatuur voor het inburgeringsexamen moeten worden geïnstalleerd 
en bij nareisprocedures DNA-onderzoek en identificerende gehoren moeten 
worden uitbesteed. Ook de aansluiting op de computersystemen van de IND of 
gemeentes zou problematisch zijn. Zie Kamerstukken I 2013-2014, 31549, L.

van de procedure toch door de eigen ambassade zullen moeten 
worden uitgevoerd. De staatssecretaris weet dit aan de verschillen 
in wet- en regelgeving en de onmogelijkheid om te werken met 
één databank voor biometrische gegevens en personalia. Wel 
zegde de staatssecretaris toe het gesprek aan te gaan met zijn 
collega’s in andere lidstaten om te zoeken naar (draagvlak voor) 
oplossingen in dergelijke situaties, en daarover de Kamer eind 
2014 te berichten.99 Het door de Commissie voorgestelde systeem 
van ‘verplichte vertegenwoordiging’ voor kortdurende visa, zou 
model kunnen staan voor een dergelijke samenwerking. Als dit 
voorstel wordt aangenomen, zijn lidstaten verplicht visumaan-
vragen af te handelen voor een lidstaat die geen diplomatieke 
vertegenwoordiging heeft in het betreffende derde land.100 

Verder maakt de Commissie behartigenswaardige opmerkingen 
over de plaats van indiening van het verzoek. Ze wijst erop dat 
de tweede alinea van artikel 5 lid 3 het mogelijk maakt om in 
‘passende gevallen’ af te wijken van de algemene regel dat het 
verzoek moet worden ingediend en behandeld terwijl de gezins-
leden buiten de lidstaat verblijven. Lidstaten beschikken over 
een ruime beoordelingsmarge bij de invulling van het begrip 
‘passend’. Situaties die zich volgens de Commissie lenen voor 
een ontheffing van de mvv-eis zijn onder andere in het geval van 
pasgeborenen, derdelanders die niet visumplichtig zijn, indien 
daarmee het belang van het kind het beste wordt gediend, als de 
echtgenoten al een aanzienlijke periode hebben samengewoond 
buiten de lidstaat of om humanitaire redenen.101 

Ook al betreft de ontheffing een facultatieve bepaling van 
de richtlijn, bij een beroep hierop zal de IND de individuele 
belangen en omstandigheden in kaart moeten brengen en bij 
een afwijzing een hierop toegespitste motivering moeten geven. 
De Nederlandse regels voor ontheffing zijn aanzienlijk strenger 
dan de Commissie beoogt: het Vreemdelingenbesluit geeft een 
imperatieve afwijzingsgrond en somt een beperkt aantal vrijstel-
lingsgronden op, waaronder de grond dat afwijzing zou leiden 
tot een schending van artikel 8 EVRM.102 De richtlijn wordt niet 
als referentiekader genoemd. Ontheffing van het mvv-vereiste 
op grond van de hardheidsclausule is zeer eng ingekaderd in de 
Vreemdelingencirculaire die (naast enkele zeer specifieke onthef-
fingsgronden) voorziet in een lijst van situaties die geen reden 
vormen voor ontheffing.103 Een jaar voordat de richtsnoeren 
verschenen, oordeelde de Afdeling nog dat de nationale regel-
geving met betrekking tot het mvv-vereiste geen afbreuk doet 
aan het doel of het nuttig effect van de richtlijn, omdat deze 
voldoende beoordelingsruimte laat om in een individueel geval 
over te gaan tot ontheffing.104 De Nederlandse beoordelings-
ruimte volstaat echter niet om te voldoen aan de voorwaarde 
om alle relevante omstandigheden te betrekken in de afweging 
en zo te voorkomen dat aan het doel van de richtlijn afbreuk 
wordt gedaan. Overigens zal ook de toets aan artikel 8 EVRM als 
er kinderen bij betrokken zijn, vaker tot een andere uitkomst 
moeten leiden dan nu het geval is. In het arrest Jeunesse heeft 
het EHRM duidelijk gemaakt dat in zo’n situatie het onverkort 
vasthouden aan de mvv-eis disproportioneel kan zijn.105 

99 Kamerstukken I, 2013-2014, 31 549, P.
100 COM (2014) 164.
101 Zie paragraaf 3.1 en noot 31.
102 Artikel 3.71 Vb.
103 Vc B1/4.1.
104 ABRvS 8 april 2013, LJN:BZ7683, JV 2013/197.
105 EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse tegen Nederland, zaak nr. 12738/10, ve 

14001538, JV 2014/343 m. nt. Boeles, paragrafen 103-109.
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13. Procedurele aspecten

Ten slotte gaat de Commissie nog in op enkele procedurele 
aspecten van de gezinshereniging. Ik sta hier kort stil bij de leges 
en bij de maatregelen ter voorkoming van fraude en misbruik.
In de paragrafen 3.1 en 5.1 zet de Commissie de criteria uiteen 
waaraan leges moeten voldoen. Deze mogen niet buitensporig 
of onevenredig zijn, en er niet toe leiden of beogen dat derde-
landers worden belemmerd in het verkrijgen van hun rechten 
op grond van de richtlijn. Leges die een significante financiële 
weerslag hebben op derdelanders die voldoen aan de vereisten 
van de richtlijn, kunnen hen weerhouden van de uitoefening 
van hun recht op gezinshereniging en zijn daarom per definitie 
buitensporig en onevenredig. De Commissie dringt er verder 
op aan om bij aanvragen van minderjarigen geen kosten in 
rekening te brengen. In Nederland is de hoogte van de leges ook 
na de verlaging als gevolg van het Hof arrest van 26 april 2012 
onderwerp van gerechtelijke procedures geweest.106 De Afdeling 
bepaalde dat de verlaagde leges van 210 euro voor gezinsher-
eniging niet onevenredig zijn (80 euro hoger dan de leges voor 
verkrijging van de status van langdurig ingezetene), omdat de 
staatssecretaris de hoogte ervan deugdelijk had gemotiveerd. 
Wel oordeelde de Afdeling ten aanzien van de verkrijging van 
de status van langdurig ingezetene dat voor een gezin met twee 
kinderen de cumulatie van deze leges onevenredig kan uitpak-
ken.107 Hierop besloot de staatssecretaris om ten aanzien van 
beide categorieën aanvragen de leges voor minderjarige aanvra-
gers te verlagen naar 53 euro.108 

De Commissie merkt op dat het van cruciaal belang is dat 
lidstaten maatregelen nemen tegen misbruik en fraude. De wijze 
waarop ze aanvragen en gezinnen hierop controleren, dient 

echter wel in overeenstemming te zijn met artikel 16 lid 4 van 
de richtlijn.109 Zo zijn specifieke controles bij gegronde vermoe-
dens van fraude of schijnhuwelijken toegestaan, maar algemene 
controles van specifieke categorieën huwelijken niet. Het is de 
vraag of de Nederlandse methode, waarbij aanvragen met een 
specifiek behandelprofiel (opgesteld op basis van risico-indi-
catoren) standaard extra aandacht krijgen van de IND, met dit 
verbod wel in overeenstemming is. Na toelating kunnen deze 
profielen mede aanleiding zijn voor de IND om te onderzoeken 
of er sprake is van gegronde vermoedens. Bij de inwerkingtreding 
van de Wet modern migratiebeleid is dit beleid geïntensiveerd.110

14. Conclusie

De staatssecretaris had met zijn aankondiging om na de zomer 
met een reactie op de richtsnoeren te komen, verwachtingen 

106 HvJ EU 26 april 2012, C-508/10, JV 2012/307 m.nt. Groenendijk. Dit arrest 
betrof de leges voor de verkrijging van de status van langdurig ingezetene, 
maar de Afdeling bepaalde dat de redenering eveneens van toepassing is op 
procedures op grond van de Gezinsherenigingsrichtlijn, zie ABRvS 9 oktober 
2012, LJN: BY0145, JV 2012/470.

107 ABRvS 17 juni 2014, JV 2014/244.
108 Stcrt. 29 augustus 2014, nr. 24 634. Ingangsdatum was 1 september 2014.
109 Deze bepaling biedt lidstaten de mogelijkheid om specifieke controles te 

verrichten bij gegronde vermoedens dat er sprake is van fraude of een 
schijnhuwelijk, -partnerschap of -adoptie, zoals bedoeld in lid 2. Er kunnen ook 
gerichte controles uitgevoerd worden bij de verlenging van de verblijfstitel van 
gezinsleden.

110 Kamerstukken I, 2009-2010 32 052 D, p. 41-43.

gewekt. Deze zijn verre van waargemaakt: de reactie gaat bijna 
uitsluitend in op het rapport van het College voor de Rechten van 
de Mens. Op tal van punten verzuimt hij inhoudelijk in te gaan 
op uitleg of aansporingen van de Commissie die Nederland ter 
harte zou moeten nemen. Wellicht weten advocaten hem, door 
een beroep te doen op de richtsnoeren in gerechtelijke proce-
dures, te dwingen alsnog positie in te nemen. De boodschap van 
het College voor de Rechten van de Mens sluit naadloos aan bij 
de kern van de richtsnoeren: geen mechanische toepassing van 
beleidsregels die voorschrijven aanvragen af te wijzen wanneer 
niet volledig aan de voorwaarden is voldaan, maar onderzoek 
naar de individuele omstandigheden en belangen met het oog 
op het bevorderen van gezinshereniging. Dat geldt niet alleen 
voor de eisen ten aanzien van inkomen en inburgering, maar 
voor alle voorwaarden en procedurele aspecten van het gezins-
herenigingsrecht. Het geldt ook niet alleen voor aanvragen om 
toelating, maar tevens voor beslissingen tot intrekking of (niet-)
verlenging en de verlening van een verblijfsvergunning op grond 
van artikel 3.51 lid 1 sub a of c Vb (‘voortgezet verblijf’). Hoewel 
de Europese gezaghebbende bronnen (Hof, A-G en Commissie) 
steeds duidelijker grenzen stellen aan de verblijfsrechtelijke 
voorwaarden voor gezinsleden, en dit op enkele punten ook een 
versoepelend effect heeft gehad (verlaging inkomenseis, leges) 
zijn een aantal Nederlandse regels die zien op de situatie na 
toelating, juist aangescherpt. Meer aandacht voor de richtlijn ten 
aanzien van gezinsleden die zich in Nederland bevinden, is dus 
op zijn plaats. 
Meer in het algemeen dient de wetgever te waarborgen dat de 
uitvoeringspraktijk en de rechterlijke macht de verplichtingen 
van de richtlijn naleven. Dat betekent een fundamentele aanpas-
sing van wet- en regelgeving, die een individuele beoordeling 

(met het oog op het bevorderen van gezinshereniging) afdwingt 
in eerste aanleg, maar ook in beroep. De richtsnoeren impli-
ceren tevens dat de rechterlijke macht zelf afstand neemt van 
de terughoudende toets van de individuele beoordeling. Artikel 
47 Handvest vereist immers een volle rechterlijke toets van de 
feiten, het recht en de proportionaliteit van beslissingen die 
vallen onder de reikwijdte van de Gezinsherenigingsrichtlijn. 
Rechters kunnen niet volstaan met een toets aan het beginsel van 
zorgvuldigheid en deugdelijke motivering, maar zullen moeten 
eisen dat de IND de belangen van de gezinsleden, met name die 
van betrokken kinderen, vaststelt en expliciet afweegt tegen 
andere belangen. Ook de marginale toetsing, waarbij de rechter 
momenteel veel vrijheid gunt aan het bestuur bij de beoorde-
ling van ontheffing van bepaalde vereisten, dient te worden 
vervangen door een eigen toetsing naar alle relevante omstandig-
heden en belangen die in het geding zijn. De Commissie vraagt 
een andere grondhouding: niets minder.

Specifieke controles bij gegronde vermoedens van fraude of schijnhuwelijken zijn 
toegestaan, maar algemene controles van specifieke categorieën huwelijken niet.

A&MR 2014 nr. 10 - 403

richtsnoeren Gezinshereniging




