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Europese rechtspraak in kort bestek

Coördinatie: Johan Meeusen (Universiteit Antwerpen)

Hof van Justitie – 13 september 2016

Europese Unie – Unieburgerschap – Artt. 20 en 21 

VWEU – Richtlijn 2004/38/EG – Verblijfsrecht in 

een lidstaat van een derdelander met een strafb lad 

– Ouder die als enige de zorg heeft  voor twee 

minderjarige kinderen die Unieburger zijn – Eerste 

kind met de nationaliteit van de woonlidstaat – 

Tweede kind met de nationaliteit van een andere 

lidstaat – Nationale wettelijke regeling die uitsluit 

dat aan die bloedverwant in opgaande lijn een 

verblijfstitel wordt verleend wegens diens strafb lad 

– Weigering van verblijf die ertoe kan leiden dat 

de kinderen het grondgebied van de Unie moeten 

verlaten – Recht op eerbiediging van het privé- en 

gezinsleven – Beoordeling in concreto

De verzoeker in het hoofdgeding is Colombiaans staats-

burger en vader van twee in Spanje geboren minderjarige 

kinderen, namelijk een jongen met de Spaanse en een 

meisje met de Poolse nationaliteit. Die kinderen hebben 

altijd in Spanje gewoond en worden door verzoeker ver-

zorgd. Verzoeker is in Spanje veroordeeld tot een gevange-

nisstraf van negen maanden, die voor twee jaar voorwaar-

delijk is opgeschort. Om deze reden werd zijn aanvraag 

voor een tijdelijke verblijfsvergunning afgewezen.

De verwijzende rechter vraagt zich af of het nationale 

recht, dat verbiedt dat een verblijfsvergunning wordt ver-

leend in geval van een strafb lad, in overeenstemming is 

met het Unierecht.

Het Hof onderzoekt in de eerste plaats of aan verzoeker 

een verblijfsrecht toekomt op grond van art.  21 VWEU 

en richtlijn 2004/38. In dit verband stelt het Hof vast dat 

de Poolse dochter van verzoeker, die sinds haar geboorte 

in Spanje woont, als onderdaan van een andere lidstaat 

wel degelijk onder het begrip «begunstigde» in de zin van 

art. 3, eerste lid van richtlijn 2004/38 valt.

Deze dochter geniet dus een verblijfsrecht in Spanje 

onder de voorwaarden gepreciseerd in deze richtlijn. Zo 

moet ze, zelf of via haar vader, beschikken over voldoen-

de bestaansmiddelen om te voorkomen dat ze ten laste 

komt van het socialebijstandsstelsel van het gastland, en 

over een verzekering die de ziektekosten in het gastland 

volledig dekt, wat door de verwijzende rechter moet wor-

den nagegaan. Indien dit het geval is, heeft  ook verzoeker, 

als daadwerkelijk verzorgende ouder van zijn minderja-

rige dochter, een verblijfsrecht in de gastlidstaat, aange-

zien het genot van het verblijfsrecht door een minderjarig 

kind noodzakelijkerwijs impliceert dat dit kind het recht 

heeft  om te worden begeleid door de persoon die daad-

werkelijk zorg voor hem draagt.

Vervolgens onderzoekt het Hof of het verblijfsrecht van 

verzoeker kan worden beperkt vanwege het strafb aar feit 

dat hij heeft  gepleegd. In dat verband merkt het Hof op 

dat art.  27, eerste lid van richtlijn 2004/38 de lidstaten 

toestaat het verblijfsrecht van Unieburgers of hun fami-

lieleden te beperken om redenen van onder meer open-

bare orde of openbare veiligheid.

Ingevolge art. 27, tweede lid van richtlijn 2004/38 moe-

ten dergelijke maatregelen weliswaar in overeenstem-

ming zijn met het evenredigheidsbeginsel en uitsluitend 

gebaseerd zijn op het gedrag van betrokkene. Bovendien 

bepaalt dat artikel dat strafrechtelijke veroordelingen als 

zodanig geen reden voor maatregelen van openbare orde 

en openbare veiligheid kunnen vormen. Dergelijke maat-

regelen mogen dus niet worden opgelegd zonder dat reke-

ning wordt gehouden met het persoonlijke gedrag van de 

dader van het strafb are feit of met het gevaar dat hij voor 

de openbare orde oplevert.

In casu werd de aangevraagde verblijfsvergunning ech-

ter automatisch geweigerd omdat verzoeker een strafb lad 

had, zonder beoordeling van zijn gedrag of van het even-

tuele actuele gevaar dat de betrokkene voor de openbare 

orde of de openbare veiligheid kon vormen. De nationale 

regeling in kwestie is bijgevolg strijdig met art. 21 VWEU 

en richtlijn 2004/38.

In de tweede plaats onderzoekt het Hof of verzoeker 

aan art.  20 VWEU een verblijfsrecht kan ontlenen voor 

het geval de verwijzende rechter oordeelt dat de voor-

waarden van richtlijn 2004/38 niet zijn vervuld. In dit 

verband merkt het Hof op dat beide kinderen van verzoe-

ker Unieburgers zijn. Het hof herinnert eraan dat het in 

zijn Ruiz Zambrano-arrest (arrest van 8 maart 2011, zaak 

C-34/09, in deze rubriek besproken door N. Cambien, 

RW 2011-12, 544) had geoordeeld dat art. 20 VWEU zich 

verzet tegen nationale maatregelen die tot gevolg hebben 

dat Unieburgers het eff ectieve genot wordt ontzegd van 

de essentie van de aan hun status van Unieburger ont-

leende rechten.

In casu oordeelt het Hof dat de uitzetting van verzoe-

ker, die de daadwerkelijke zorg heeft  voor zijn kinderen, 

tot gevolg kan hebben dat zijn kinderen verplicht zouden 

worden hem te vergezellen en dus het grondgebied van 

de Unie in zijn geheel te verlaten. In die zin wordt door 

de uitzetting van de verzoeker aan diens kinderen het ef-

fectieve genot ontzegd van de essentie van de rechten die 

deze ontlenen aan de status van Unieburger. Weliswaar 

moet de verwijzende rechter onderzoeken of verzoeker 

eventueel een verblijfsrecht in Polen kan ontlenen aan de 
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Poolse nationaliteit van zijn dochter. Indien dit niet het 

geval is, valt de situatie van het hoofdgeding binnen de 

werkingssfeer van het Unierecht.

Het Hof oordeelt dat art. 20 VWEU geen afb reuk doet 

aan de mogelijkheid voor de lidstaten om zich te beroe-

pen op een uitzondering in verband met de handhaving 

van de openbare orde of de bescherming van de openbare 

veiligheid. Bij de beoordeling van de situatie van verzoe-

ker moet echter rekening worden gehouden met het recht 

op eerbiediging van het privé- en gezinsleven, zoals ge-

formuleerd in art. 7 van het Handvest van de grondrech-

ten van de Europese Unie, gelezen in samenhang met de 

verplichting om het belang van het kind in aanmerking 

te nemen, overeenkomstig art.  24, tweede lid van het 

Handvest.

Voorts herinnert het Hof eraan dat de begrippen 

«openbare orde» en «openbare veiligheid» strikt moeten 

worden opgevat. Zo veronderstelt het begrip «openbare 

orde» dat er sprake is van een werkelijke, actuele en vol-

doende ernstige bedreiging die een fundamenteel belang 

van de samenleving aantast.

In casu oordeelt het Hof dat het uitzettingsbesluit 

is gebaseerd op het bestaan van een werkelijke, actu-

ele en voldoende ernstige bedreiging voor de openbare 

orde of de openbare veiligheid, gelet op de strafbare 

feiten die zijn gepleegd door verzoeker. Wel preciseert 

het Hof dat deze vaststelling niet louter op basis van 

het strafblad van de betrokkene mag worden gemaakt, 

maar enkel op grond van een concrete beoordeling 

door de nationale rechter van alle actuele en relevante 

omstandigheden van het individuele geval. Bij deze 

beoordeling moet rekening worden gehouden met het 

gedrag van de betrokkene, de duur en de rechtmatig-

heid van diens verblijf op het grondgebied van de be-

trokken lidstaat, de aard en de ernst van het gepleegde 

strafbare feit, de mate van actueel gevaar van de be-

trokkene voor de samenleving, de leeftijd van de be-

trokken kinderen en hun gezondheidstoestand alsme-

de hun economische en gezinssituatie.

Deze zaak geeft  het Hof de gelegenheid om te precise-

ren of de Ruiz Zambrano-rechtspraak van toepassing is 

op het geval van jonge Unieburgers die worden verzorgd 

door een derdelander met een strafb lad. Het Hof beves-

tigt dat de Unieburgers en de derdelander in kwestie wel 

degelijk een verblijfsrecht ontlenen aan art. 20 VWEU, in 

overeenstemming met de genoemde rechtspraak. De lid-

staten mogen weliswaar een verblijfsrecht weigeren wan-

neer er sprake is van een strafb lad, maar slechts onder 

strikte voorwaarden, waarbij terdege rekening wordt ge-

houden met de belangen van de kinderen in kwestie.

(Grote kamer – Zaak C-165/14 – Alfredo Rendón Ma-

rin)

(Elektronische vindplaats: http://eur-lex.europa.eu/

legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ016

5&rid=2)

Nathan Cambien

Hof van Justitie – 14 juni 2016

Europese Unie – Gemeenschappelijk buitenlands 

en veiligheidsbeleid – Bevoegdheid van de Raad 

om overdrachtsovereenkomsten te sluiten met 

derde landen – Rechtsgrond – Art.  37 VEU – 

Verplichting van de Raad om het Parlement te 

informeren – Omvang en draagwijdte – Onverwijlde 

communicatie

Op 24 juni 2016 heeft  de grote kamer van het Hof van 

Justitie van de Europese Unie uitspraak gedaan in de So-

malische Piraten II-zaak. De uitspraak is van belang voor 

de verhouding tussen het Europees Parlement (het Par-

lement) en de Raad in de context van het gemeenschap-

pelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (hierna: «GBVB»). 

Het arrest bevestigt enerzijds de bevoegdheid van de 

Raad om op grond van art.  37 van het Verdrag betref-

fende de Europese Unie (hierna: «VEU») zogenaamde 

overdrachtsovereenkomsten te sluiten met derde landen 

in het kader van de GBVB-missie ter bestrijding van pi-

raten in de Golf van Aden (overdrachtsovereenkomsten 

zijn internationale overeenkomsten waarin derde landen 

zich bereid verklaren vermeende piraten voor het gerecht 

te brengen). Anderzijds bevestigt het Hof van Justitie de 

belangrijke rol die het Parlement ook in de context van 

het GBVB speelt. Hoewel het Parlement geen goedkeu-

ring dient te verlenen aan de betrokken overdrachtsover-

eenkomst, is de Raad niettemin ertoe gehouden een rui-

me invulling te geven aan de verplichting, genomen op 

grond van art. 218, tiende lid, van het Verdrag betreff en-

de de Werking van de Europese Unie (hierna: «VWEU»), 

om het Parlement «in iedere fase van de procedure», «on-

verwijld» en «ten volle» te informeren over het verloop 

van de verdragssluitingsprocedure.

De uitspraak in het arrest inzake-Somalische Piraten II 

vormt het tweede bedrijf in een saga die op 24 juni 2014 

al aanleiding gegeven had tot een uitspraak van de grote 

kamer (Europees Parlement/Raad («Somalische Piraten 

I»), zaak C-658/11, in deze rubriek besproken door T. Van 

den Sanden, RW 2015-16, 474). In het arrest inzake-So-

malische Piraten I had het Parlement gepoogd de inter-

pretatie van art. 218, zesde lid, tweede zin VWEU – dat 

de Raad verplicht de goedkeuring van het Parlement te 

verzoeken voor het sluiten van verdragen die niet «uit-

sluitend» betrekking hebben op het GBVB – los te kop-

pelen van de vraag naar de keuze van een materiële 

rechtsgrond op basis waarvan de EU internationaal kan 

optreden. Het Hof van Justitie verwierp de argumentatie 

van de Raad door te beslissen dat het niet opportuun is 

de goedkeuring van het Parlement te vereisen in een in-

ternationale context (in het bijzonder het onderhandelen 

en sluiten van een internationale overeenkomst), terwijl 

in een interne context deze goedkeuring niet vereist is.

In het arrest inzake-Somalische Piraten II had het Par-

lement de boodschap van het Hof in het arrest inzake-
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