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dige’ – Schijnzelfstandigheid

1. In het arrest FNV Kunsten Informatie en

Media beoordeelt het Hof van Justitie een

bepaling inzake minimumtarieven voor

zelfstandigen die opgenomen is in een col-

lectieve arbeidsovereenkomst (‘cao’), geslo-

ten ten behoeve van zowel werknemers als

zelfstandigen. Een dergelijke bepaling kan

enkel genieten van demededingingsrechte-

lijke immuniteit1 die voortvloeit uit de zoge-

naamde Albany-uitzondering, indien de be-

trokken dienstverleners als schijnzelfstandi-

gen gekwalificeerd kunnen worden.

I. Feiten – de orkestopstelling

2. In het hierboven vernoemde arrest ligt de

‘CAORemplaçantenNederlandseOrkesten’

(hierna: de betrokken cao) aan de basis van

de prejudiciële vraag die het Gerechtshof te

Den Haag aan het Hof van Justitie stelde.

De betrokken cao kwam tot stand bij onder-

handelingen tussen enerzijds FNVKunsten

Informatie en Media en de Nederlandse

toonkunstenaarsbond, en anderzijds de

Vereniging van Stichtingen Remplaçanten

Nederlandse orkesten.2 In de betrokken cao

werden, zoals de naam al doet vermoeden,

bepalingen opgenomen die van toepassing

waren op remplaçanten (tijdelijke substitu-

ten/vervangers) van orkestleden, in het bij-

zonderminimumtarieven voorwerknemers-

remplaçanten én voor zelfstandige rempla-

çanten.

3. De Nederlandse Mededingingsautoriteit

(hierna: NMa) opperde in een visiedocument

dat deze bepalingen, in de mate dat zij be-

trekking hadden op zelfstandigen, niet bin-

nen het toepassingsgebied van de zogenaam-

de ‘Albany-uitzondering’ vielen (zie infra),

waardoor zij in strijd waren met – of min-

stens getoetst moesten worden aan – het

Nederlandse (artikel 6 lid 1Mw) en Europese

mededingingsrecht (artikel 101 VWEU). Naar

aanleiding hiervan werd de betrokken cao

opgezegd en weigerden de betrokken par-

tijen om een nieuwe cao te sluitenmet bepa-

lingen overminimumtarieven voor zelfstan-

dige remplaçanten.

II. Rechtsvraag – dirigent gevraagd

4. De vraag omtrent de gegrondheid van de

bezwaren van de NMa werd voorgelegd aan

de Rechtbank Den Haag, die het standpunt

van de NMa bevestigde. Hierna stelde FNV

beroep in bij het Gerechtshof te Den Haag.

Hoewel dit hof zich aansloot bij de visie van

deNMa, achtte het dat er voldoende redenen

voorhanden waren om het Hof van Justitie

de volgende prejudiciële vragen te stellen:

‘[M]oeten de mededingingsregels van het

Unierecht aldus worden uitgelegd dat een

bepaling in een collectieve arbeidsovereen-

komst, afgesloten tussen verenigingen van

werkgevers en van werknemers, waarin is

bepaald dat zelfstandigen, die op basis van

een overeenkomst van opdracht voor een

werkgever hetzelfde werk verrichten als de

werknemers die onder de werking van de

cao vallen, een bepaald minimumtarief

moeten ontvangen, reeds op grond dat die

bepaling voorkomt in een cao, buiten de

werkingssfeer van artikel 101 VWEU valt[?]

[I]ndien het antwoord op de eerste vraag

ontkennend luidt, valt die bepaling dan

buiten de werkingssfeer van artikel 101

VWEU in het geval deze bepaling (mede)

bedoeld is ter verbetering van de arbeidsvoor-

waarden van de werknemers die onder de

werking van de cao vallen en is het daarbij

nog van belang of die arbeidsvoorwaarden

daardoor rechtstreeks of slechts indirect

worden verbeterd[?]’3

III. De Albany-uitzondering en de cao:

harmonie of dissonantie?

A. De Albany-uitzondering

5. In de zakenAlbany,Brentjens enDrijvende

Bokken (1999) komt het spanningsveld tus-

sen de verdragsbepalingen die strekken tot

bescherming van de mededinging en de

verdragsbepalingen die collectieve onderhan-

delingen (inclusief het sluiten van cao’s)

aanmoedigen voor het eerst aan het licht.4

A-G Jacobs stelt in zijn conclusie dat ‘[a]an-

gezien beide groepen verdragsbepalingen

van gelijke rang zijn, de ene groep geen ab-

solute voorrang [mag] krijgen boven de an-

dere en zij geen van beide geheel inhouds-

loos [mogen] worden’.5

6. Het Hof sluit zich aan bij de conclusie

van A-G Jacobs en formuleert de volgende

principeoplossing:

‘Hoewel een zekeremededingingsbeperken-

de werking eigen is aan collectieve overeen-

komsten tussenwerkgevers- enwerknemers-

organisaties, zou de verwezenlijking van de

met dergelijke overeenkomsten nagestreefde

doelstellingen van sociale politiek ernstig

worden belemmerd indien de sociale part-

ners bij hun gezamenlijke inspanning de

werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaarden

te verbeteren, zich aan artikel 85, lid 1, van

het Verdragmoesten houden. Uit een nutti-

ge en coherente uitlegging van de bepalin-

gen van het Verdrag, gelezen in hun onder-

ling verband, volgt derhalve, dat overeenkom-

sten die, met dergelijke doelstellingen, in

het kader van collectieve onderhandelingen

tussen sociale partners worden gesloten,

wegens hun aard en hun doel moeten wor-

den geacht niet onder artikel 85, lid 1, van

het Verdrag te vallen.’6

7. Om te kunnen genieten van de Albany-

uitzonderingmoet een cao voldoen aan twee

cumulatieve voorwaarden: (i) de cao is geslo-

ten in het kader van collectieve onderhande-

lingen tussen werkgevers en werknemers

(aard van de overeenkomst) en (ii) de cao

draagt op rechtstreekse wijze bij tot de ver-

betering van de werkgelegenheids- en ar-

beidsvoorwaarden van werknemers (doel

van de overeenkomst).7

B. De cao getoetst aan de Albany-

voorwaarden

(i) De cao is gesloten in het kader van

collectieve onderhandelingen tussen

werkgevers en werknemers – aard van de

overeenkomst

8. Zoals blijkt uit deze voorwaarde, is de

mogelijkheid tot vrijstelling van toetsing aan

– 424 –

S
E

W
-

N
U

M
M

E
R

9
•

S
E

P
T

E
M

B
E

R
2
0
1
5



artikel 101 lid 1 VWEU beperkt tot cao’s die

het resultaat zijn van onderhandelingen

tussen sociale partners, i.e. (vertegenwoordi-

gers van) werkgevers en werknemers. De

Albany-uitzonderingmoet strikt geïnterpre-

teerd worden, waardoor enige toepassing

naar analogie van dezemededingingsrechte-

lijke immuniteit uitgesloten is.8

9. Uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat

het nationale recht geen invloed uitoefent

op de Europeesrechtelijke invulling van het

werknemersbegrip. Het Europese werkne-

mersbegrip is met andere woorden auto-

noom. Bij de invulling ervan moeten objec-

tieve criteria gehanteerd worden die relevant

zijn voor de rechten en plichten van de be-

trokken partijen en op basis waarvan de ar-

beidsverhouding kan geëvalueerd worden.

De conditio sine qua non voor het bestaan van

een arbeidsverhouding is ‘dat iemand gedu-

rende een bepaalde tijd voor een ander en

onder diens gezag prestaties levert en als

tegenprestatie een beloning ontvangt’.9

Voorts moet het bestaan van de arbeidsver-

houding in concreto en op basis van objectie-

ve elementen beoordeeld worden, zoals het

al dan niet (mede) dragen van het commer-

ciële risico van de onderneming/werkgever,

de keuzevrijheid inzake tijd en ruimte wat

betreft de uitvoering van het werk en de

mate van integratie in de onderneming (van

de werkgever) waarmee een economische

eenheid gevormd wordt gedurende de ar-

beidstijd.

10. Een zelfstandige is krachtens deze analy-

se geen ‘werknemer’ in de Europeesrechte-

lijke zin. De zelfstandige valt onder de noe-

mer ‘onderneming’. In het Europese recht

wordt een onderneming gedefinieerd als

‘elke eenheid die een economische activiteit

uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de

wijze waarop zij wordt gefinancierd’.10 Er is

sprake van uitoefening van een economische

activiteit wanneer goederen en/of diensten

worden aangeboden op een bepaalde

markt.11Gelet op het voorgaande,moeten de

vakverenigingen die onderhandelen in naam

en voor rekening van zelfstandigen als ‘on-

dernemersvereniging’ aangemerkt worden

en kunnen zij niet als sociale partners gekwa-

lificeerd worden.12

11. Normaliter zou, gelet op het cumulatieve

karakter van de voorwaarden, enige hoop op

toepasselijkheid van de Albany-uitzondering

nu vervlogen moeten zijn.13 Het Hof nuan-

ceert de eerste voorwaarde echter via een

analogie met de Allonby-rechtspraak

(2004).14 In deze zaak leidt het Hof uit het

autonome karakter van het Europeesrechte-

lijk werknemersbegrip het volgende af:

‘Een persoon die naar nationaal recht for-

meel gezien een zelfstandige is, moet niette-

min als een werknemer in de zin van artikel

141, lid 1, EGworden aangemerkt indien zijn

zelfstandigheid slechts fictief is en dus een

arbeidsverhouding in de zin van deze bepa-

ling verhult.’15

12. Om na te gaan of er sprake is van

schijnzelfstandigheid moet de relevante

(arbeids)verhouding getoetst worden aan de

in randnummer 9 genoemde criteria. Indien

uit deze toets blijkt dat er een arbeidsverhou-

ding voorhanden is en de schijnzelfstandige

dus als werknemer in de Europeesrechtelijke

zin kan gekwalificeerd worden, kan hieraan

niet afgedaan worden ‘door het feit dat een

persoon naar nationaal recht op fiscale, ad-

ministratieve of bureaucratische gronden

als zelfstandige is aangeworven’.16 Indien

de dienstverlener als schijnzelfstandige ge-

kwalificeerd wordt, kan volgens het Hof de

eerste voorwaarde van de Albany-uitzonde-

ring toch vervuld zijn.17

13. De nationale rechter heeft de taak om in

concreto de (her)kwalificatie van de zelfstan-

dige remplaçanten – zelfstandigen of werk-

nemers naar Europees recht – vast te stellen.

Om de nationale rechter hierbij te helpen,

herhaalt het Hof de criteria om een zelfstan-

dige naar nationaal recht te kunnen herkwa-

lificeren als werknemer in de Europeesrech-

telijke zin. Het belangrijkste element is dat

de dienstverlener niet zelfstandig maar on-

der leiding van de opdrachtgever han-

delt.18 Hiervan is sprake indien deze bijv.

geen of weinig inspraak heeft wat betreft de

invulling van het werk qua tijd en locatie, de

betrokken persoon de uit de activiteit voort-

vloeiende commerciële en financiële risico’s

niet draagt en/of als medewerker geïnte-

greerd wordt in de onderneming van de op-

drachtgever tijdens de duur van het werk.19

Verder expliciteert het Hof de keerzijde van

demedaille door te stellen dat de herkwalifi-

catie niet kan doorgevoerd worden indien

de nationale rechter vaststelt dat de zelfstan-

dige remplaçanten tijdens de duur van de

overeenkomst toch een verhoogdemate van

zelfstandigheid en flexibiliteit in de invulling

van de opdracht – (i) tijd, (ii) locatie en

(iii) wijze van uitvoering – genieten.20 De

situatie van werknemersremplaçanten kan

hier als toetssteen gebruikt worden.21

Uit de voorgaande alinea’s kan ten slotte

geconcludeerd worden dat de criteria om tot

de kwalificatie als werknemer/zelfstandige

naar Europees recht te besluiten – overigens

geheel logischerwijze – diametraal tegenover

elkaar staan.22

14. Deze interpretatie van het Hof sluit aan

bij het hedendaagse economische landschap,

waarin enerzijds het onderscheid tussen

zelfstandigen enwerknemers steedsminder

duidelijk wordt23 en anderzijds een tendens

waarbij werkgevers steeds vaker beroep doen

op (schijn)zelfstandigen wordt waargeno-

men. Door werknemers te kwalificeren als

zelfstandigen, kunnen werkgevers immers

ontsnappen aan administratieve lasten en

aan de kosten verbonden aan bijv. socialeze-

kerheidsbijdragen.24 Schijnzelfstandigheid

wordt in de EU erkend als een reëel pro-

bleem, dat leidt tot significante benadeling

van de schijnzelfstandige25 en misbruik be-

staand in ‘ontduiking van socialezekerheids-

bijdragen, belastingontduiking, misbruik

van arbeidsrechten en niet-gedeclareerde

werkzaamheden’.26 Indien de werkelijke si-

tuatie als doorslaggevend beschouwdwordt,

kan dit zowel (misbruik makende) werkge-

vers ontmoedigen als schijnzelfstandigen

– nadat zij als werknemers gekwalificeerd

zijn – toegang verlenen tot de beschermings-

mechanismen waar zij in feite recht op

hebben.

(ii) De cao draagt op rechtstreekse wijze bij

tot de verbetering van dewerkgelegenheids-

en arbeidsvoorwaarden van werknemers –

doel van de overeenkomst

15. A-G Jacobs erkent reeds in zijn conclusie

bij de zaken Albany, Brentjens en Drijvende

Bokken (1999) de noodzaak om een grens

ratione materiae te identificeren inzake de

mededingingsimmuniteit voor cao’s.27 Hij

stelt voor om het criterium ‘kernpunten van

collectief onderhandelen’ te gebruiken, bijv.

wel lonen en arbeidsvoorwaarden,maar niet

bepalingen die gevolgen hebben voor derden

of voor anderemarkten.28 In het arrestAlba-

ny (1999) beslist het Hof dat aan dit crite-

rium voldaan is indien de betrokken regeling

rechtstreeks bijdraagt ‘aan de verbetering

van een van de arbeidsvoorwaarden van die

werknemers, namelijk hun beloning’.29Het

Hof aanvaardt in de arresten Van der Woude

(2000) en AG2R Prévoyance (2011) dat dit

eveneens het geval is bij bepalingen waarin

maatregelen voorgeschreven worden die er

niet enkel voor zorgen dat de werknemers

de middelen hebben om bepaalde kosten te

betalen (kosten naar aanleiding van ziekte
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e.d.) maar ook dat het aandeel in de kosten

ten laste van de werknemers verlaagd

wordt.30

16. Een bepaling die minimumtarieven

vastlegt, beantwoordt aan de fundamentele

doelstelling van cao’s – het vermijden van

een ‘race to the bottom’ inzake (lonen en)

arbeidsvoorwaarden31 – en voldoet eveneens

aan de voornoemde invulling die het Hof

aan deze tweede voorwaarde geeft. Dit wordt

door het Hof bevestigd, zij het met de caveat

dat de geldigheid van de volgende stelling

afhankelijk is van de herkwalificatie van de

betrokken dienstverleners tot schijnzelfstan-

digen:32

‘Niet alleen immers waarborgt een dergelijk

stelsel die dienstverrichters een hogere ba-

sisbezoldiging dan die waar zij zonder de

betrokken bepaling recht op zouden hebben

gehad, maar bovendien kan de zelfstandige

remplaçant aldus, zoals de verwijzende

rechterlijke instantie opmerkt, aan een pen-

sioenverzekering bijdragen overeenkomstig

de pensioenbijdrage voor de werknemers in

loondienst, waardoor hem de noodzakelijke

middelen worden gewaarborgd om in de

toekomst een zeker pensioenniveau te genie-

ten.’33

IV. Nationale en Europese relevantie –

de transponering van de uitspraak

17. In dit onderdeel wordt nagegaan wat de

concrete implicaties zijn van deze door het

Nederlandse Gerechtshof te Den Haag ge-

stelde prejudiciële vraag op het Belgische

recht. De uitlegging van het Unierecht door

het Hof in een prejudicieel arrest geldt im-

mers erga omnes.34

18. In het Belgische recht kan de regelgeving

inzake het sluiten van cao’s teruggevonden

worden in de Wet betreffende de collectieve

arbeidsovereenkomsten en de paritaire co-

mités:

‘De collectieve arbeidsovereenkomst is een

akkoord dat gesloten wordt tussen één of

meer werknemersorganisaties en één of

meer werkgeversorganisaties of één ofmeer

werkgevers en waarbij individuele en collec-

tieve betrekkingen tussen werkgevers en

werknemers in ondernemingen of in een

bedrijfstak worden vastgesteld en de rechten

en verplichtingen van de contracterende

partijen worden geregeld.’35

19. De criteria die in het Belgische recht ge-

bruikt worden om uit te maken of er sprake

is van een arbeidsrelatie, zijn eveneens wet-

telijk vastgelegd.36 Concreet gaat het om de

wil van de partijen zoals deze kan afgeleid

worden uit de overeenkomst, de vrijheid om

zelf de werktijd te organiseren, de vrijheid

om zelf het werk te organiseren en demoge-

lijkheid om op hiërarchische wijze controle

uit te oefenen. Bij de beoordeling wordt re-

kening gehoudenmet de verplichtingen die

inherent zijn aan de beroepsuitoefening,

danwel opgelegdworden door eenwettelijke

bepaling.37 Anders dan in het Europese

recht, wordt geen melding gemaakt van het

criterium inzake het dragen van het econo-

mische risico. Deze criteria zijn sterk geïn-

spireerd door de Belgische rechtspraak inza-

ke de kwalificatie van de arbeidsrelatie

waarbij in de regel de kwalificatie van par-

tijen bepalend is tot op hetmoment dat deze

onhoudbaar wordt in het licht van de feitelij-

ke uitoefening van deze overeenkomst.38

Qua criteria om de feitelijke uitoefening te

beoordelen wordt ten slotte vooral gekeken

naar het uitoefenen van toezicht en het ge-

ven van leiding.

20. Indien schijnzelfstandigheid is vastge-

steld,39 zal de betrokken zelfstandige geher-

kwalificeerd worden als werknemer.40 Na

de herkwalificatie kan de (geherkwalificeer-

de) werknemer genieten van de arbeids- en

sociaalrechtelijke beschermingsmechanis-

men ingesteld ten behoeve vanwerknemers,

inclusief deze opgenomen in de voor hem

relevante cao’s.

21. De uitspraak van het Hof heeft met ande-

re woorden wat betreft het Belgische recht

weinig (tot geen) concrete nieuwe implica-

ties. Om te kunnen genieten van de vrijstel-

ling geboden door de Albany-uitzondering,

moet de dienstverlener-zelfstandige immers

eerst als schijnzelfstandige aangemerkt

worden. Dit kan enkel gebeuren na herkwa-

lificatie, wat in se inhoudt dat de schijnzelf-

standige minstens vanaf dat ogenblik als

werknemer beschouwdwordt. Na de herkwa-

lificatie (i) is hij niet langer een ‘onderne-

ming’ naar Europees recht maar een werk-

nemer, (ii) is de problematiek inzake de

hoedanigheid van de organisatie die hem

vertegenwoordigt (werknemersorganisatie

versus ondernemersvereniging) niet langer

relevant, (iii) valt hij onder de toepassing van

de cao’s die op hem betrekking hebben en

(iv) is de cao (indien voldaan is aan de voor-

waarden van de Albany-uitzondering) vrijge-

steld van toetsing aan artikel 101 lid 1 VWEU.

22. Deze redenering gaat mutatis mutandis

op vanuit het Europeesrechtelijke perspec-

tief. Hierdoor is dit arrest in feite slechts een

herhaling van de standpunten die het Hof

eerder al in de arresten Albany (1999) en

Allonby (2004) heeft ingenomen.

Dat het Hof deze prejudiciële vraag toch

beantwoordde kan mogelijk verklaard wor-

den via het visiedocument van de NMa over

de betrokken cao.Hieruit blijkt dat de betrok-

ken cao een novum is, in die zin dat zij mini-

mumtarieven voor zelfstandigen bevat.41Bo-

vendien stelde een van de betrokken vakbon-

den dat deze cao als voorbeeld zou dienen

voor andere cao’s en vergelijkbaremaatrege-

len in sectoren waar veel zelfstandigen

werkzaam waren.42 Wellicht vond het Hof

dat bij deze nieuwe feitenconstellatie het ri-

sico op een (mogelijk foutief) precedent, dan

wel uiteenlopende interpretaties significant

was en wilde het de visie van de NMa for-

meel bevestigen, zij het niet met zoveel

woorden. Het Hof maakt in dit arrest ten

slotte gebruik van deze gelegenheid om de

regels inzake (i) het onderscheidwerknemer-

zelfstandige-schijnzelfstandige, (ii) de kwa-

lificatie van hun respectievelijke vertegen-

woordigers bij sociale onderhandelingen en

(iii) de verhouding tussen cao’s en hetmede-

dingingsrecht op heldere wijze in herinne-

ring te brengen.

V. Conclusie – coda

23. Hoewel de conclusies van het Hof vanuit

Europees c.q. Belgisch rechtelijk oogpunt

bezwaarlijk vernieuwend kunnen genoemd

worden, bevat het arrest een helder overzicht

van het Europese begrippenkader inzake de

kwalificatie van de arbeidsrelatie – inclusief

schijnzelfstandigheid – en de vertegenwoor-

diging op collectief niveau. Voorts wordt het

in het arrest Albany uitgewerkte evenwicht

tussen het bevorderen van de sociale

markteconomie en de bescherming van de

mededinging bestendigd.

24. Ten slotte bevestigt het Hof – tussen de

regels door – de stelling die de NMa in haar

visiedocument inneemt, waardoor de voor-

gestelde afwijking van de geldende rechtsre-

gels inzake mededingingsimmuniteit (i.c.

artikel 16 onderdeel a Mw)43 wordt tegenge-

houden en eveneens toekomstige pogingen

daartoe verhinderd worden. Met dit arrest

stuurt het Hof de Nederlandse vakbonden

– en andere organisaties die zich hierdoor

zouden laten inspireren – een duidelijk sig-
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naal inzake de grenzen vandemededingings-

rechtelijke immuniteit van cao-bepalingen.

V. Dehaeck44

Voetnoten
De term ‘antitrust immunity’ werd voor
het eerst gebruikt door A-G Jacobs in zijn
conclusie bij het arrest Pavlov.
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150 Hof van Justitie sluit medische
verblijfsvergunning uit van asielrecht
maar verplicht tot bed, bad en brood
tijdens beroepsprocedure

Zaak C-542/13, M’Bodj
en
zaak C-562/13, Abdida

Arrest van 18 december 2014 (Grote kamer);

conclusie van A-G Y. Bot van 17 juli 2014

en

Arrest van 18 december 2014 (Grote kamer);

conclusie van A-G Y. Bot van 4 september

2014

Subsidiaire bescherming – Status onderdanen

van derde landen – Richtlijn 2011/95/EU –

Richtlijn 2008/115/EG – Elgafaji – Sociale bij-

stand – Handvest van de Grondrechten van de

Europese Unie – Europees Hof voor de Rechten

van de Mens

1. Inleiding

Centraal in deze arresten, gewezen door de

Grote kamer van het Hof van Justitie van de

EuropeseUnie, staat de definitie en reikwijd-

te van de rechtsfiguur subsidiaire bescher-

ming in het gemeenschappelijke asielstelsel

van de Europese Unie.1

In beide zaken zijn de verzoekers onderda-

nen van derde landen die in België een ver-

blijfsvergunning hebben aangevraagd omdat

ze naar eigen zeggen lijden aan een ernstige

ziekte die niet doeltreffend kan behandeld

worden in hun land van herkomst. Sinds de

zaak Saint-Kitt is het vaste rechtspraak van

het Europees Hof voor de Rechten van de

Mens (hierna: EHRM) op basis van artikel

3 EVRM dat personen die ernstig of termi-

naal ziek zijn en die niet adequaat kunnen

behandeld worden in hun land van her-

komst, niet mogen worden teruggestuurd

naar hun land van herkomst als dit hun le-

ven of fysieke integriteit in gevaar brengt of

dit een vernederende of onmenselijke behan-

deling zou uitmaken.2

Artikel 9ter vanwet 15 december 1980 betref-

fende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet)

implementeert deze rechtspraak in de Belgi-

sche wetgeving zodat personen die nood

hebben aan bescherming omwille vanmedi-

sche redenen op grond van artikel 3 EVRM

een machtiging tot verblijf op Belgisch

grondgebied kunnen verkrijgen.3

De rechtsvraag die in deze arresten centraal

staat is of deze vorm van machtiging tot

verblijf omwille van medische redenen een

vorm van internationale bescherming uit-

maakt die wordt gegarandeerd door het ge-

meenschappelijke Europese asielstelsel. Dit

stelsel omvat twee vormen van internationa-

le bescherming voor personen die hun land

van herkomst – of in het geval van staatlozen

het land van de gewoonlijke verblijfplaats –

ontvluchten. De eerste en meest bekende

vorm is de bescherming als vluchteling in

de zin van artikel 1 van het Vluchtelingenver-

drag van Genève, dat opgenomen is in arti-

kel 2 onderdeel c Richtlijn 2011/95/EU van

het Europees Parlement en de Raad van

13 december 2011 inzake normen voor de

erkenning van onderdanen van derde landen

of staatlozen als personen die internationale

bescherming genieten (hierna: Richtlijn

Minimumnormen). Een tweede vorm is de

subsidiaire beschermingsstatus. Deze vorm

biedt bescherming aan personen die niet

aan de criteria van vluchteling voldoen,maar

ten aanzien vanwie zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat, wanneer ze

naar hun land van herkomst terugkeren, ze

een reëel risico zouden lopen op ernstige

schade, zoals bepaald in artikel 2 onderdeel

e Richtlijn Minimumnormen. Een definitie

van wat deze ernstige schade inhoudt wordt

gegeven in artikel 15 van dezelfde richtlijn.

De verzoekers betogen in beide zaken dat

deze subsidiaire beschermingsstatus op hen

van toepassing is, aangezien ze beiden ern-

stige schade dreigen te lijden indien ze te-

ruggestuurd worden naar hun land van

herkomst omwille van hun ernstige ziekte

en het gebrek aan adequate behandeling

daar.

De vraag rijst of de bescherming die artikel

3 EVRM biedt aan ernstig zieke personen

een vorm van subsidiaire bescherming is in

de zin van artikel 2 onderdeel e en artikel 15

Richtlijn Minimumnormen. Deze vraag is

vooral van belang omdat de subsidiaire sta-

tus procedurele waarborgen en materiële

rechten garandeert. Zo zal op personen die

in aanmerking komen voor subsidiaire be-

scherming de Richtlijn 2005/85/EG van de

Raad van 1 december 2005 betreffendemini-

mumnormen voor de procedures in de lid-

staten voor de toekenning en intrekking van

de vluchtelingenstatus van toepassing zijn

(hierna: de Procedurerichtlijn). Daarnaast

hebben personen die genieten van de subsi-

diaire beschermingsstatus zowel tijdens als

na de procedure ook recht op sociale en

economische ondersteuning zoals bepaald

in hoofdstuk II van de Richtlijn Minimum-

normen en Richtlijn 2003/3 die minimum-

standaarden voor de opvang van asielzoekers

bepaalt (hierna: de Opvangrichtlijn).

In het arrest Elgafaji heeft het Hof van Justi-

tie eerder al geoordeeld dat artikel 15 onder-

deel b Richtlijn Minimumnormen, dat de

reikwijdte van het begrip subsidiaire bescher-

ming bepaalt, in wezen overeenstemt met

artikel 3 EVRM.4 Toch preciseert het Hof in

deze arresten dat vreemdelingen die op basis

van artikel 3 EVRM nood hebben aan be-

scherming omwille van medische redenen

niet onder het toepassingsgebied van de

subsidiaire beschermingsstatus vallen. De

machtiging omwille van medische redenen

is volgens het Hof een louter humanitaire

machtiging die niet gedekt wordt door de

Procedurerichtlijn of de RichtlijnMinimum-

normen. Het Hof kent echter wel andere

procedurele en materiële waarborgen toe

door een creatieve lezing van de Richtlijn
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