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onzorgvuldig gehandeld, aldus de voorzieningenrechter. De voorzieningenrechter stelt ‘volgens vaste jurisprudentie van de Centrale raad van Beroep (zie onder
andere CRvB 5 augustus 1997, LJN: AL0766) ligt het
op de weg van het bestuursorgaan om zelfstandig te
beoordelen of de betrokkene ten tijde van belang een
begunstigd EG-onderdaan is. Verweerder heeft in deze
een eigen onderzoeksplicht’. Over de verplichting in
artikel 10, aanhef en onder a ten derde van de Hw dat
er over een geldige verblijfskaart moet worden beschikt, stelt de rechtbank dat ‘verweerder het bezit van
een verblijfskaart in de praktijk als constitutieve eis ter
verkrijging van huursubsidie stelt’. Dit is in strijd met
het gemeenschapsrecht, te weten de uitspraak van het
Hof van Justitie EG in Martínez Sala (zaak C-85/96,
Jur. 1998, p. I-2691, RV 1998, 79).
5. Kan uit deze beslissingen de conclusie worden getrokken dat er een verplichting op de nationale autoriteiten rust om zelf op onderzoek uit te gaan alvorens
een beslissing te nemen in die gevallen waarin het
aannemelijk is (gemaakt) dat de betrokkene aan het
gemeenschapsrecht een recht op verblijf ontleent? Ik
denk van wel. Het leerstuk dat aan al de in deze noot
genoemde uitspraken ten grondslag ligt, is de declaratoire werking van de verblijfskaart dat we vinden in
de rechtspraak van het Hof van Justitie EG (HvJ EG
zaken 8/77, Sagulo, Jur. 1977, p. 1495 (EU-burgers
en familieleden), C-434/93, Bozkurt, Jur. 1995, p. I1475, RV 1995, 91, m.nt. C.A. Groenendijk (Turkse
werknemers) en C-351/95, Kadiman, Jur. 1997, p. I2133, RV 1997, 87, m.nt. R. Fernhout (familieleden
Turkse werknemers)). Declaratoire werking houdt in
dat er is sprake van rechtmatig verblijf vanaf het moment dat de betrokkene aan de communautaire voorwaarden voor verblijf voldoet, dus ook in de periode
dat de nationale autoriteiten nodig hebben om op de
aanvraag te beslissen. De verblijfskaart, die na een positieve beslissing wordt afgegeven, is een bevestiging
van een reeds bestaande situatie. Voor het individu
betekent dit dat hij/zij niet langer de gehele bewijslast draagt om te doen vaststellen dat hetgeen in het
GBA staat, niet overeenkomt met de feitelijke situatie.
Het lijkt wellicht niet veel, maar ik weet uit ervaring
hoe het is als er in het GBA verkeerde gegevens zijn
opgenomen. Met name de overtuiging van een gemeenteambtenaar dat het GBA, en niet de persoon om
wie het gaat, de juiste weergave van de feiten geeft
is wonderbaarlijk. Het was overigens wel ‘interesting’
om te horen dat ik volgens het GBA sinds mijn 18e een
periode in mijn land van herkomst had gewoond en dat
ik geboren ben in een niet bestaande plaats! Minder
leuk was dat ik geacht werd een verklaring van ongehuwd zijn uit mijn land van herkomst te laten komen à
raison van een x-aantal ponden om te kunnen trouwen
en een gelegaliseerde en geverifieerde kopie van mijn
geboorteverklaring die niet ouder was dan 6 maanden
moest overleggen, tegen een dito prijskaartje, om mijn
geboorteplaats gecorrigeerd te krijgen, maar in de tussen tijd wel moest tekenen dat de gegevens correct wa-

ren, omdat anders mijn rijbewijs niet werd verlengd.
En dat allemaal omdat iemand anders de verkeerde
gegevens in het GBA had ingevoerd.
6. Het Hof van Justitie is nog niet in de gelegenheid
gesteld om een uitspraak te doen over de status van
verblijfskaarten die op grond van de in het kader van
titel IV EG vastgestelde regelgeving worden verleend.
Ik ga er van uit dat het Hof van Justitie desgevraagd,
ook ten aanzien van een aan deze regelgeving, bijvoorbeeld richtlijn 2003/86/EG of richtlijn 2003/109/EG,
ontleend recht op verblijf zal beslissen dat het recht
op verblijf rechtstreeks aan de desbetreffende richtlijn,
dus het gemeenschapsrecht, wordt ontleend en dat de
verblijfskaart die wordt afgegeven dus declaratoire
werking heeft. Hetgeen hierboven is gesteld, geldt dan
ook ten aanzien van deze groep personen. Het feit dat
het gaat om een richtlijn en niet een verdragsbepaling
waarin het verblijfsrecht is vastgelegd moet, mijns inziens, voor het Hof van Justitie geen reden zijn om af
te wijken van de gangbare praktijk. Dat het verblijfsrecht niet voortvloeit uit een verdragsbepaling was
immers ook geen belemmering in het geval van besluit nr. 1/80 dat door de Associatieraad EEG-Turkije
(samengesteld door vertegenwoordigers van de EG en
Turkije) is vastgesteld.

D

HOSt

Nr. 41: besluit 1/80 EEG-Turkije: paspoortvereiste
geen grond weigering
Rechtbank ’s-Gravenhage zp. Amsterdam 23 februari 2006, AWB 05/8991 (mrs. Van de Ven, Meewisse
Mans).
Eiseres en haar minderjarige kinderen ontlenen een
voortgezet verblijfsrecht aan art. 7 van Besluit 1/80.
In het Gemeenschapsrecht geldt het paspoortvereiste
enkel als voorwaarde bij eerste toelating. Verweerder
heeft bij de beoordeling van de aanvraag om verlenging van de verblijfsvergunning aan eiseres het paspoortvereiste tegengeworpen. Het verblijfsrecht van
eiseres ging niet verloren door het verlopen van de
geldigheidsduur van haar paspoort. Uit art. 3, derde
lid van Richtlijn 64/221/EEG volgt dat een voortgezet
verblijfsrecht niet afhankelijk kan worden gesteld van
het bezit van een geldig paspoort. Uit de rechtspraak
van het Hof van Justitie blijkt dat de voorwaarden voor
werving van het voortgezet verblijfsrecht in art. 7, eerste alinea, van Besluit 1/80 limitatief zijn opgesomd.
Art. 7 besluit 1/80 Associatieraad EEG-Turkije;
art. 26 Vw 2000
A., eiseres, mede ten behoeve van haar drie minderjarige kinderen, allen van Turkse nationaliteit,
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tegen
de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
verweerder.
I. Procesverloop
1. Op 22 oktober 2003 heeft eiseres een aanvraag
ingediend tot verlenging van de aan haar verleende
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in
artikel 14 van de Vw 2000 onder de beperking ‘verblijf bij echtgenoot’. Bij besluit van 5 april 2004 heeft
verweerder deze aanvraag afgewezen. Bij bezwaarschrift van 29 april 2004 heeft eiseres tegen dit besluit
bezwaar gemaakt. De gronden van het bezwaar zijn
ingediend bij brief van 23 juli 2004 en aangevuld bij
brieven van 14 september 2004 en 4 november 2004.
Het bezwaar is bij besluit van 2 februari 2005 gegrond
verklaard en aan eiseres is de gevraagde verblijfsvergunning verleend, met ingang van 4 november 2004
en geldig tot 21 januari 2006.
2. Bij beroepschrift van 28 februari 2005 heeft eiseres
tegen dit besluit beroep ingesteld bij de rechtbank. De
gronden van het beroep zijn ingediend bij brief van 31
maart 2005 en aangevuld bij brief van 14 juni 2005.
Op 27 mei 2005 zijn de op de zaak betrekking hebbende stukken van verweerder ter griffie ontvangen. In het
verweerschrift van 20 juni 2005 heeft verweerder geconcludeerd tot ongegrondverklaring van het beroep.
3. Het onderzoek ter zitting van de enkelvoudige kamer heeft plaatsgevonden op 30 juni 2005. De rechtbank heeft de behandeling van het onderzoek ter
zitting geschorst en verweerder vragen gesteld. Verweerder heeft bij brief van 19 juli 2005 op deze vragen
gereageerd. Bij brief van 3 augustus 2005 heeft eiseres gereageerd. Naar aanleiding van de reacties van
partijen heeft de rechtbank de zaak verwezen naar de
meervoudige kamer.
4. Het onderzoek ter zitting is hervat op 13 oktober
2005. Eiseres is aldaar vertegenwoordigd door haar
gemachtigde. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door zijn voornoemde gemachtigde.
5. De rechtbank heeft het onderzoek ter zitting gesloten.
II. Feiten
In dit geding gaat de rechtbank uit van het volgende.
1. De aanvraag van eiseres is mede ten behoeve van
haar drie minderjarige kinderen F. geboren op (…)
1987, G., geboren op (…) 1990, en H. geboren op (…)
1993 ingediend.
2. De echtgenoot van eiseres heeft op 27 november
2001 een aanvraag ingediend en is in het bezit gesteld
van een verblijfsvergunning met als doel ‘het verrichten van arbeid in loondienst als voorganger c.q. godsdienstleraar in dienst van de B. Moskee te Amsterdam’, geldig tot 15 april 2003 en laatstelijk verlengd
tot 1 januari 2004. Vervolgens is hem een verblijfsvergunning verleend met ingang van 14 juli 2004, geldig
tot 21 januari 2006 voor ‘verblijf als godsdienstleraar
ten behoeve van C’.

3. Eiseres is laatstelijk met ingang van 3 oktober 2002
in het bezit gesteld van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking ‘verblijf bij
echtgenoot A.’, waarvan de geldigheidsduur laatstelijk
is verlengd tot 1 januari 2004.
III. Overwegingen
1. Aan de orde is de vraag of het bestreden besluit, in
het licht van de daartegen aangevoerde beroepsgronden, in rechte stand kan houden.
2. Partijen zijn verdeeld over de ingangsdatum van de
aan eiseres verleende verblijfsvergunning.
3. Ingevolge artikel 26, tweede lid, van de Vw 2000
wordt de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als
bedoeld in artikel 14 van de Vw 2000 verlengd met
ingang van de dag waarop de vreemdeling heeft aangetoond dat hij aan alle voorwaarden voldoet, maar
niet eerder dan met ingang van de dag waarop de
geldigheidsduur van de verblijfsvergunning waarvoor
verlenging is gevraagd, afloopt.
4. Op grond van artikel 7 van het Besluit nummer 1/80
van de Associatieraad EEG-Turkije van 19 september
1980 betreffende de ontwikkeling van de Associatie
(hierna: Associatiebesluit 1/80) komt aan de toegelaten
gezinsleden van een tot de legale arbeidsmarkt van een
Lidstaat behorende Turkse werknemer het recht op arbeid in loondienst toe en daarmee het recht op verblijf.
5. Verweerder heeft eiseres een verblijfsvergunning
verleend met ingang van 4 november 2004, geldig tot
21 januari 2006, omdat bij brief van 4 november 2004
kopieën zijn overgelegd van de geldige documenten
voor grensoverschrijding van eiseres en haar minderjarige kinderen en daarmee eerst op die datum is aangetoond dat aan het paspoortvereiste is voldaan, aldus
verweerder.
6. Eiseres heeft aangevoerd dat de verblijfsvergunning,
afhankelijk van de verblijfsstatus van haar echtgenoot,
dient te worden verlengd met ingang van 1 januari
2004. Gelet op de ratio van het paspoortvereiste en de
omstandigheid dat de daarvoor van belang zijnde gegevens in deze zaak al vast staan, is de door verweerder gekozen ingangsdatum onjuist.
7. De rechtbank stelt vast dat het paspoort van eiseres, waarin de kinderen F. en G. zijn bij geschreven,
geldig was tot 3 maart 2004 en op 1 november 2004
is verlengd met een geldigheidsduur tot 3 maart 2006.
Het paspoort van G. was geldig tot 3 maart 2005, maar
is niettemin eveneens op 1 november 2004 verlengd
tot 3 maart 2006. Gelet op de geldigheidsduur van het
paspoort is in het geval van G. immer sprake geweest
van een geldig document voor grensoverschrijding.
Verweerder heeft in het bestreden besluit dan ook ten
onrechte de ingangsdatum van de aan G. verleende
verblijfsvergunning op 4 november 2004 gesteld.
8. Onverminderd het voorgaande is de rechtbank van
oordeel dat verweerder ten onrechte aan eiseres het
paspoortvereiste heeft tegengeworpen. Daartoe wordt
overwogen dat eiseres en haar kinderen verblijf ontlenen aan het Gemeenschapsrecht en dat in het Ge281
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meenschapsrecht – voor zover hier relevant – het paspoortvereiste enkel geldt als voorwaarde in het kader
van een eerste verblijfsaanvraag en toelating. In de
onderhavige procedure gaat het om een aanvraag om
verlenging van een reeds verleende verblijfsvergunning, waarbij op grond van het Gemeenschapsrecht de
voorwaarde om in het bezit te zijn van een geldig document voor grensoverschrijding geen rol meer speelt.
Indien een vreemdeling op grond van het Gemeenschapsrecht van rechtswege verblijf heeft in een LidStaat, wordt dat verblijf niet zonder meer beëindigd
als diens paspoort is verlopen. Gelet hierop is het niet
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht wanneer een
verblijfsverlenging afhankelijk wordt gesteld van een
geldig document voor grensoverschrijding. Zulks valt
af te leiden uit – onder meer – artikel 3, derde lid, van
de Richtlijn voor de coördinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien
van verplaatsing en verblijf, die gerechtvaardigd zijn
uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid, nummer 64/221/EEG van
de Raad van 25 februari 1964. Tevens wordt verwezen
naar het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: het Hof) van 7 juli 2005
in zaak C-373/03 waarin het Hof heeft geoordeeld dat
voor het ontstaan van de rechten inzake arbeid van de
gezinsleden van Turkse werknemers, overeenkomstig
artikel 7, eerste alinea, van het Associatiebesluit 1/80
enkel de voorwaarde geldt dat die gezinsleden gedurende een aanvangsperiode van drie jaar daadwerkelijk samenwonen met de werknemer, van wie zij hun
rechten afleiden. Toegepast op de onderhavige zaak,
leidt dit tot het oordeel dat verweerder ten onrechte de
verleende verblijfsvergunning heeft laten ingaan op 4
november 2004. Het beroep is dan ook gegrond en het
bestreden besluit dient te worden vernietigd vanwege
het ontbreken van een deugdelijke motivering.
9. Hieruit volgt dat het bestreden besluit is genomen in
strijd met artikel 7:12, eerste lid, van de Awb. Derhalve
zal het beroep gegrond worden verklaard, het bestreden besluit worden vernietigd en bepaald worden dat
verweerder een nieuw besluit neemt met inachtneming
van deze uitspraak.
10. In beginsel bestaat naar het oordeel van de rechtbank aanleiding om verweerder te veroordelen in de
kosten die eiseres in verband met de behandeling van
dit beroep redelijkerwijs heeft moeten maken. In de
onderhavige zaak ziet de rechtbank daar echter geen
aanleiding toe, omdat er sprake is van samenhangende
zaken als bedoeld in artikel 3 van het Besluit proceskosten bestuursrecht en de rechtbank in de zaak van de
echtgenoot van eiseres, geregistreerd onder nummer
AWB 05/8 990, verweerder heeft veroordeeld in de
proceskosten, begroot op € 805,-. De rechtbank wijst
derhalve af het verzoek om verweerder te veroordelen
in de proceskosten.
IV. Beslissing
De rechtbank

1. verklaart het beroep gegrond;
2. vernietigt het bestreden besluit;
3. bepaalt dat verweerder binnen acht weken na verzending van de uitspraak een nieuw besluit neemt met
inachtneming van deze uitspraak;
4. wijst het verzoek om proceskostenveroordeling af.

D

Noot
1. Deze bondige en op onderdelen weinig precies geformuleerde uitspraak is in zijn uitkomst juist. Het
verwerven van de status van art. 7, eerste alinea, van
besluit 1/80 is volgens vaste rechtspraak van het Hof
van Justitie alleen van de in die bepaling genoemde
voorwaarden (toelating als gezinslid van een Turkse
werknemer en drie jaar verblijf bij de werknemer) afhankelijk. Bovendien gaat die status slechts op twee
gronden verloren: de zeer beperkte gronden die ook
voor EU burgers gelden en langdurige afwezigheid
zonder geldige reden. Aldus het Hof van Justitie in de
arresten Cetinkaya (RV 2004, 93) en Aydinli (RV 2005,
89). Het paspoortvereiste hoort niet tot die gronden.
Impliciet verklaart de Rechtbank het oude art. 3 lid 3
van Richtlijn 64/221/EEG (tegenwoordig art. 15 lid 2
van Richtlijn 2004/38/EG) van overeenkomstige toepassing op Turkse burgers met een verblijfsrecht op
grond van Besluit 1/80. Het enkele verlopen van de
geldigheid van het paspoort is geen grond voor uitzetting van EU burgers en evenmin voor Turkse werknemers en hun familieleden. Wel kan van hen worden
gevraagd dat zij binnen een redelijke termijn om verlenging van de geldigheid of een nieuw paspoort vragen. De sanctie daarop is niet verlies van het verblijfsrecht maar kan hoogstens gelijk zijn de sanctie die een
eigen burger voor een soortgelijke overtreding kan
worden opgelegd. Hier kan de tweede zin van art. 26
van Richtlijn 2004/38/EG analoog worden toegepast.
Het paspoortvereiste dient primair om de eventuele
uitzetting van de vreemdeling naar diens land van herkomst of een derde land mogelijk te maken. In Besluit
1/80 is geen regeling voorzien als in art. 27 lid 4 van
Richtlijn 2004/38/EG, die de lidstaat die het paspoort
afgaf verplicht om de betrokkene weer terug te nemen.
Dat hoeft echter geen onoverkomelijk problemen op
te leveren. Bij eerste toelating van een Turkse werknemer of diens gezinslid kan de eis van bezit van een geldig paspoort worden gesteld. Als de IND de kopie van
dat paspoort bewaart, kan dat zonodig als bewijsstuk
van de nationaliteit tegenover de Turkse autoriteiten
worden gebruikt.
In feite besliste de Rb in bovenstaande uitspraak dat
de Nederlandse wettelijke regels inzake het paspoortvereiste en de ingangsdatum van de verlenging van de
verblijfsvergunning buiten toepassing moeten blijven
wegens strijd met Besluit 1/80.
2. In 2006 werd verder beslist dat het ontbreken van
een tewerkstellingsvergunning geen grond voor weigeren van een verblijfsvergunning is als de betrokkene
een verblijfsrecht aan Besluit 1/80 ontleent (Rb Den
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Haag zp Amsterdam 22 februari 2006, JV 2006/138).
Voor de ingangsdatum van de verblijfsvergunning is
niet de datum van aanvraag maar de datum waarop het
verblijfsrecht op grond van Besluit 1/80 werd verkregen relevant (Rb Den Haag zp Almelo 8 maart 2006,
JV 2006/181).
Al deze uitspraken maken duidelijk dat de weergave
van de betekenis van Besluit 1/80 voor de verblijfsrechtelijke positie van Turkse burgers en hun familieleden in B11/3 Vc 2000 verre van volledig en juist
is. Zo wordt daar ondermeer niet vermeld dat voor familieleden slechts twee van de vier vermelde verliesgronden gelden. Ook de mededeling dat het verblijfsrecht op grond van Besluit 1/80 verloren gaat bij een
verblijf van meer dan zes maanden buiten Nederland
lijkt meer aan het nationaal beleidsgedachtegoed dan
aan het Gemeenschapsrecht te zijn ontsproten. Verder
heeft de Minister in het najaar van 2006 aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de IND bij beslissingen
over mogelijke verblijfsbeëindiging van personen met
de Turkse nationaliteit ambtshalve toetst of de betrokkene een recht op voortgezet verblijf aan Besluit 1/80
ontleent (TK 19637, nr. 1099, p. 3). De ambtshalve
toetsing zou, omdat het hier gaat om regels van EGrecht die voorrang hebben op het nationale recht, bij
elke aanvraag om verlenging van een verblijfsvergunning van een Turkse burger dienen plaats te vinden.
De omzetting van de regels van Besluit 1/80 en de
rechtspraak van het Hof over die regels dient niet bij
circulaire maar bij algemeen verbindend voorschrift te
geschieden. De Europese Commissie heeft begin 2006
een inbreukprocedure tegen Nederland aanhangig gemaakt, omdat Nederland meer dan veertig jaar na dato
de regels van Richtlijn 64/221/EG nog steeds ten dele
in de Vreemdelingencirculaire implementeerde. Voor
de regels inzake het vrij verkeer van Unieburgers en
hun familieleden is dat gebrek intussen door de omzetting van Richtlijn 2004/38/EG met name in de artt.
8.7 e.v. Vb 2000 (Stb. 2006, 215) hersteld. De omzetting van de gemeenschapsrechtelijke regels inzake
Turkse werknemers en hun familieleden is nog steeds
gebrekkig. Die regels dienen eveneens in het Vb 2000
te worden vastgelegd.
3. Voor een uitvoerig overzicht van de betekenis van
de Associatie EEG-Turkije voor Turkse burgers in
Nederland, zie H. Oosterom-Staples, Associatieovereenkomst EEG-Turkije, Leidraad voor de praktijk,
Migrantenrecht 2006, p. 128-140 en 176-186.
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Nr. 42: Coorplan-Jenni en Hascic tegen Oostenrijk
Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 27 juli
2006, zaaknummer 10523/02 (Rozakis, Tulkens, Vajic, Kovler, Steiner, Hajiyev, Spielmann).

‘Omdat de geldigheid van het arbeidscontract afhangt van de verlening van de werkvergunning, is de
uitkomst van procedures terzake beslissend voor de
civielrechtelijke relaties van het betrokken bedrijf en
betreft derhalve “civil right” in de zin van artikel6.’
Art. 6 lid 1 EVRM
Coorplan-Jenni Gmbh en Hascic
tegen
Oostenrijk
The facts
I. The circumstances of the case
11. In April 1991 the second applicant entered Austria
on a tourist visa. He made two unsuccessful requests
for a residence permit (Aufenthaltserlaubnis) in February 1992 and April 1994 respectively. In May 1996
he made a new request for a residence permit, which
was granted in July 1996 for a period of two years for
the purpose of family reunification with his wife and
baby daughter, both of whom lived in Austria. His
leave to remain was subsequently extended for successive two-year periods.
12. From 1991 onwards the second applicant worked
for the applicant company.
13. After the Labour Market Service had advised that
an employment permit was required for the second applicant, the applicants lodged a request with the Feldkirch Labour Market Service (Arbeitsmarktservice) on
23 April 1998 for the grant of an employment permit
to the applicant company.
14. On 4 June 1998 the Labour Market Service refused
the request in accordance with s. 4(6) of the Employment of Aliens Act (Ausländerbeschäftigungsgesetz).
It found that the maximum quota fixed for the employment of foreign workers that year in Vorarlberg had
been exceeded and none of the exceptional conditions
of s. 4(6) of the above Act were met.
15. On 18 June 1998 the applicants appealed. They
submitted that the second applicant had been living in
Austria since 1991 and was a shareholder in the Jenni
Montagen OEG company. They claimed that the second applicant had a right to employment in Austria
and referred in that connection to the Geneva Refugee Convention, the European Social Charter and the
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. They further referred to the Association
Agreement between the European Union and Turkey
and submitted that that treaty had to be applied by
analogy to their case.
16. On 22 July 1998 the Vorarlberg Labour Market
Service dismissed the applicant company’s complaint
and rejected the second applicant’s complaint. It noted
that only the applicant company as the proposed employer, not the second applicant, had the right to lodge
a request for the grant of an employment permit.
According to s. 21 of the Employment of Aliens Act an
alien only became a party to proceedings concerning
283

rv jaarlijks 2006 aanp.indd 283

22-10-2007 11:00:54

