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1. Inleiding:

Terwijl vrij verkeer van werknemers een logische economische aanvulling is op vrij verkeer 
van goederen, diensten en kapitaal binnen de Europese Unie, is vrij verkeer van personen een 
natuurlijke ontwikkeling van vrij verkeer van werknemers. Dit is een van de fundamentele 
rechten van de burgers van de Europese Unie geworden. 

Volgens het vijfde verslag over het burgerschap van de Unie dat in 20081 door de Europese 
Commissie is gepubliceerd, oefenden op 1 januari 2006 ongeveer 8,2 miljoen EU-burgers hun 
recht uit om in een andere lidstaat te verblijven.

Het recht op vrij verkeer is gebaseerd op een gedegen rechtsgrondslag. In artikel 18 van het 
EEG-Verdrag en artikel 45 van het Handvest van de grondrechten is bepaald dat iedere burger 
van de Unie het recht heeft vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven. 
Dit fundamentele recht is uitgebreid tot zijn familieleden.

Daarnaast wordt in het Verdrag van Lissabon veel aandacht besteedt aan het beginsel van 
gelijkheid van EU-burgers en in de titel over democratische beginselen wordt een nieuwe 
bepaling (artikel 9) toegevoegd krachtens welke “[de] Unie […] in al haar activiteiten het 
beginsel van gelijkheid van haar burgers [eerbiedigt], die gelijke aandacht genieten van haar 
instellingen, organen en instanties. Burger van de Unie is eenieder die de nationaliteit van een 
lidstaat bezit. Het burgerschap van de Unie komt naast het nationale burgerschap en treedt 
niet in de plaats daarvan”.

Richtlijn 38/2004/EG verzamelt in één enkel instrument het complexe wetgevingscorpus 
(twee verordeningen en negen richtlijnen) en de uitvoerige jurisprudentie van het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen over het recht van inreis en verblijf voor de 
burgers van de Unie. De richtlijn zorgt voor minder formaliteiten (bijvoorbeeld door 
afschaffing van het stelsel van verblijfsvergunning voor EU-burgers) voor de burgers van de 
Unie en hun familieleden (met inbegrip van “geregistreerde partners”) en betere bescherming 
tegen beperkingen van het recht op vrij verkeer.

Hierdoor is het voor EU-burgers nu veel gemakkelijker om hun rechten uit te oefenen.

2. Achtergrond:

Het Europees Parlement heeft op 15 november 2007 een resolutie2 aangenomen waarbij de 
Commissie wordt opgeroepen om zonder uitstel een volledige evaluatie van de uitvoering en 
omzetting van Richtlijn 2004/38/EG door de lidstaten, samen met verdere voorstellen, voor te 
leggen, volgens artikel 39 van de richtlijn.

Met deze resolutie geeft het Europees Parlement tevens opdracht aan zijn bevoegde 
commissie om in samenwerking met de nationale parlementen een evaluatie van de 
problemen bij de omzetting van de richtlijn op te stellen om de best mogelijke werkwijzen te 
belichten en op maatregelen te wijzen die discriminatie tussen Europese Burgers tot gevolg 

                                               
1 VERSLAG VAN DE COMMISSIE Vijfde verslag over het Burgerschap van de Unie (1 mei 2004 – 30 juni 2007) COM(2008) 85 definitief
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0534+0+DOC+XML+V0//EN
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kunnen hebben.
De richtlijn heeft al de nodige aandacht gehad van de leden van de Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. In december 2007 heeft de rapporteur een 
mondelinge vraag gesteld aan Franco Frattini, oud-commissaris voor justitie, vrijheid en 
veiligheid, over de tenuitvoerlegging van de richtlijn1. Daarnaast hebben de parlementsleden 
Watson, In’t Veld en Cappato2 parlementaire vragen met betrekking tot de definitie van 
familielid aan de Europese Commissie gesteld. 

De Commissie juridische zaken heeft een onderzoek ingesteld naar de tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 38/2004/EG3. De Commissie heeft het onderzoek uitbesteed en de resultaten zullen 
in november 2008 beschikbaar zijn.

Tijdens de vergadering van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken van 28 en 29 mei 2008 heeft een eerste gedachtewisseling over deze kwestie 
plaatsgevonden. De Europese Commissie heeft in dit kader laten weten dat er tussen juni 2006 
en februari 2007 19 inbreukprocedures werden ingeleid wegens niet-mededeling van de tekst 
van de nationale uitvoeringsmaatregelen, waarvan er 4 bij het Europese Hof van Justitie
aanhangig zijn gemaakt. Ongeveer 80 inbreukprocedures wegens incorrecte omzetting van 
Richtlijn 38/2004/EG lopen nog.

In 2007 heeft de Commissie een studie opgezet om de conformiteit van de 
omzettingsbepalingen te onderzoeken. De Commissie houdt rekening met het resultaat van de 
studie bij het opstellen van het verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijn dat eind 
2008 gepubliceerd zou moeten worden (de krachtens artikel 39 van de richtlijn gestelde 
termijn verstreek op 30 april 2008).

3. Het recht op vrij verkeer in overeenstemming met Richtlijn 38/2004/EG:

In de richtlijn zijn de voorwaarden vastgelegd waaronder de EU-burgers en hun familieleden 
recht van uitreis van een lidstaat en recht van inreis en verblijf in een andere lidstaat hebben. 
Onder “familieleden” wordt verstaan de echtgenoot, de partner, met wie de burger van de 
Unie een geregistreerd partnerschap4 heeft gesloten, de rechtstreekse bloedverwanten die 
jonger zijn dan eenentwintig jaar en de bloedverwanten in opgaande lijn van de EU-burger of 
diens partner.

In de richtlijn wordt het beginsel vastgesteld dat een geldige identiteitskaart of paspoort is 
vereist om het recht van uitreis te hebben. Er mag geen uitreisvisumplicht of soortgelijke 
formaliteit worden opgelegd. 
Hetzelfde beginsel is van toepassing op het recht van inreis en verblijf. EU-burgers hebben 
het recht van inreis indien zij zijn voorzien van een geldige identiteitskaart of een geldig 

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+QT+H-2007-1069+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
2http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-2822+0+DOC+XML+V0//EN; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2007-2822&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-5426+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
3http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=ShowPage&Template=TED/N_one_result_detail_curr.htm&docnumber=44560-2008&docId=44560-
2008&StatLang=FR
4 Krachtens artikel 2.2 lid b) van de richtlijn wordt onder familielid verstaan de partner, met wie de burger van de EU overeenkomstig de 
wetgeving van een EU-land een geregistreerd partnerschap heeft gesloten, voor zover de wetgeving van het gastland het geregistreerd 
partnerschap gelijkstelt met het huwelijk en de voorwaarden van de wetgeving van het gastland is voldaan.
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paspoort. Als de familieleden geen EU-burgers zijn, dienen zij te zijn voorzien van een 
paspoort (een eenvoudige identiteitskaart wordt voor dit doeleinde niet geaccepteerd). 

 In geen enkel geval mag aan de burgers van de Unie een inreisvisumplicht of 
soortgelijke formaliteit worden opgelegd. 

 De lidstaat kan de betrokkene opleggen zijn aanwezigheid op het grondgebied binnen 
een aanvaardbare, niet-discriminerende termijn mede te delen. Niet-naleving van deze 
verplichting kan worden bestraft met niet-discriminerende en evenredige sancties.

EU-burgers en hun familieleden hebben krachtens artikel 6 het recht van verblijf (voor 
perioden van minder dan drie maanden), zolang zij geen onredelijke belasting vormen voor 
het socialebijstandsstelsel van het gastland. 

Overeenkomstig artikel 7 van de richtlijn heeft iedere EU-burger (indien zij voorzien zijn van 
een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort) het recht gedurende meer dan drie 
maanden op het grondgebied van een andere lidstaat te verblijven indien hij:

1. werknemer of zelfstandige is;
2. over voldoende bestaansmiddelen en over een ziektekostenverzekering beschikt, 

zodat hij geen belasting vormt voor het gastland;
3. een studie volgt en over een ziektekostenverzekering beschikt;
4. een familielid is van een burger van de Unie die onder een van bovengenoemde 

categorieën valt. 

Over het algemeen hebben EU-burgers en hun familieleden het recht van verblijf zolang zij 
aan de voorwaarden voldoen die in de richtlijn zijn vastgelegd. Wat de beoordeling van de
economische zelfvoorziening betreft hoeven de lidstaten geen nauwkeurig bedrag te hanteren, 
maar dit bedrag mag in ieder geval niet hoger zijn dan het niveau dat in het gastland vereist is 
om toegang te krijgen tot sociale zekerheid. De beoordeling moet per individueel geval 
worden uitgevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden
van de betrokken persoon.
Er mag niet automatisch een uitzettingsmaatregel worden getroffen als er een beroep wordt 
gedaan op het socialebijstandsstelsel van het gastland en mag niet worden toegepast op 
medewerkers, zelfstandige ondernemers en werkzoekenden.

Bij een verblijf van meer dan drie maanden kan het gastland van de EU-burger verlangen om 
zich in te schrijven bij de relevante autoriteiten. In dat geval wordt direct een bewijs van 
inschrijving afgegeven. 

Iedere burger van de Unie die gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar legaal in het 
gastland heeft verbleven, krijgt een permanent verblijfsrecht in dat land. Wanneer het 
permanente verblijfsrecht eenmaal verworven is, zijn de voorwaarden van artikel 7 voor
tijdelijk verblijf niet langer van toepassing.

Beperkingen op het inreis- en verblijfsrecht mogen alleen worden opgelegd om redenen van 
openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid. Deze redenen mogen niet voor 
economische doeleinden worden aangevoerd. Zoals hierboven reeds is genoemd, is het 
verblijfsrecht echter geldig zolang de EU-burger geen onredelijke belasting vormt voor het 
socialebijstandsstelsel van het gastland en zolang aan de voorwaarden van artikel 7 wordt 
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voldaan. 

De om redenen van openbare orde of openbare veiligheid genomen maatregelen moeten in 
overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd zijn op het 
gedrag van betrokkene. Dit houdt in dat er geen massamaatregelen zijn toegestaan en dat een 
besluit tot uitzetting per individueel geval genomen moet worden. Dit wordt bevestigd door 
de vaststelling dat strafrechtelijke veroordelingen als zodanig geen reden vormen voor deze 
maatregelen. Het gedrag van de individuele betrokkene moet een actuele, werkelijke en 
voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormen. 
Motiveringen die los staan van het individuele geval of die verband houden met algemene 
preventieve redenen mogen niet worden aangevoerd. Alvorens een besluit tot uitzetting om 
redenen van openbare orde of openbare veiligheid te nemen, neemt een gastland de duur van 
het verblijf van de betrokkene op zijn grondgebied, diens leeftijd, gezondheidstoestand, 
gezins- en economische situatie, sociale en culturele integratie in het gastland en de mate 
waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong, in overweging.

Behalve om ernstige redenen van openbare orde of openbare veiligheid kan een gastland geen 
besluit tot verwijdering van het grondgebied nemen ten aanzien van burgers van de Unie of 
familieleden, ongeacht hun nationaliteit, die een permanent verblijfsrecht op zijn grondgebied 
hebben verworven. Dit geldt tevens voor minderjarigen en mensen die lange tijd op het 
grondgebied verblijven.

Uitzetting om volksgezondheidsredenen kan alleen worden toegestaan in geval van potentieel 
epidemische ziekten. 

De betrokken persoon moet schriftelijk in kennis worden gesteld van het uitzettingsbesluit en 
van de redenen waarop deze is gebaseerd. Er is voorzien in de mogelijkheid van beroep.

De lidstaten kunnen de nodige maatregelen nemen om een in deze richtlijn neergelegd recht 
in geval van rechtsmisbruik of fraude, zoals schijnhuwelijk, te ontzeggen, te beëindigen of in 
te trekken. 

4. Beste werkwijzen en maatregelen die de tot op heden bekende vormen van 
discriminatie tussen Europese burgers tot gevolg kunnen hebben:

De tenuitvoerlegging van de richtlijn door de lidstaten gaf al grote problemen die veel 
weerklank vonden en bracht voornamelijk vrij verkeer van personen met zich mee die 
afkomstig waren uit de nieuwe lidstaten. 

Recente gebeurtenissen in Italië hebben de aandacht getrokken van de pers en van de 
voornaamste NGO’s die in dat gebied werkzaam zijn. Zij zijn tevens door het Europees 
Parlement in de plenaire zitting van 20 mei 2008 besproken. 

Volgens hetgeen dat is gerapporteerd door een delegatie van de Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken dat gesloten detentiecentra voor illegale 
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immigranten1 in België heeft bezocht, kan hechtenis van EU-burgers in deze lidstaat louter 
worden opgelegd wanneer er sprake is van een lichte administratieve. Een aantal EU-burgers 
zijn in hechtenis in detentiecentra voor illegale immigranten2.

Het Hof van Justitie heeft deze gevoelige zaak reeds in behandeling genomen. Er is tot op 
heden nog geen besluit genomen met betrekking tot het verzoek om een prejudiciële 
beslissing ingediend door de rechtbank van Dambovita in Roemenië, maar de conclusie van 
de advocaat-generaal is in februari 20083 gepubliceerd. De advocaat-generaal concentreert 
zich op artikel 18 van het EG-Verdrag en artikel 27 van de richtlijn en concludeert dat 
“Wanneer een lidstaat nalaat, het persoonlijke gedrag van de betrokkene te onderzoeken 
wanneer die lidstaat om redenen van openbare orde of openbare veiligheid beperkingen stelt 
aan diens recht om op het grondgebied van de lidstaten vrij te reizen en te verblijven, maakt 
dit elke rechtvaardiging van die beperking ongeldig”.

Aan de hand van de tot nu toe verzamelde gegevens (bovenstaande verslagen, jurisprudentie 
van het Hof van Justitie, verslag van de Commissie over het burgerschap van de Unie4 en 
individuele klachten, verzoekschriften en parlementaire vragen) zijn de volgende 
belangrijkste kwesties als problematisch aangemerkt:

1. De definitie van familielid (artikel 2.2) en of lidstaten partners van hetzelfde geslacht 
als familielid beschouwen (schriftelijke vraag E-2822/07 en E-5426/07).

2. Autorisatie voor inreis en het verlenen van verblijfskaarten aan familieleden uit derde 
landen (zie bijvoorbeeld: verzoekschrift 0830/2006, verzoekschrift 0646/2006 
enzovoorts).

3. Belemmeringen van het vrij verkeer die burgers van de Unie ondervinden wanneer zij 
naar een andere lidstaat reizen vanwege de documenten die grensautoriteiten en 
luchtvaartmaatschappijen vragen. 

4. De interpretatie van lidstaten van voldoende bestaansmiddelen krachtens artikel 7.1 lid
b) van de richtlijn.

5. Interpretatie van de lidstaten van de definitie van “onredelijke belasting voor het 
socialebijstandsstelsel van het gastland” en in welke gevallen het besluit tot uitzetting 
van een burger van de Unie die een onredelijke belasting vormt afhangt van het 
integratieniveau in het gastland en de duur van zijn verblijf (artikel 14, overweging 
10).

6. Interpretatie van de lidstaten van ernstige/dwingende redenen van openbare orde of 
openbare veiligheid (Zaak C-33/07) en in welke gevallen en op grond van welke 
redenen een besluit tot uitzetting is gerechtvaardigd (artikel 27 en 28).

7. Rechtsmisbruik en schijnhuwelijk (artikel 35)

                                               
1 Verslag-Catania over het bezoek van een delegatie van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken aan gesloten 
detentiecentra voor asielzoekers en immigranten in België.
2 In het verslag staat dat burgers van de Unie of hun familieleden in overeenstemming met de Belgische wetgeving met het oog op uitzetting 
vastgehouden mogen worden voor de duur die strikt noodzakelijk is indien zij niet binnen de gestelde termijn gehoor hebben gegeven aan 
een bevel om het Belgisch grondgebied te verlaten. In 2006 hebben meer dan 700 EU-burgers in gesloten detentiecentra in België opgesloten 
gezeten.
3Zaak C-33/07 Ministerrul Administratiei si Internelor v Gheorghe Jipa http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&
docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docn
oor=docnoor&typeord=ALLTYP&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-
33%2F07&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
4 VERSLAG VAN DE COMMISSIE Vijfde verslag over het Burgerschap van de Unie (1 mei 2004 – 30 juni 2007) COM(2008) 85 definitief
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De beste werkwijzen en hoe de richtlijn het beste tenuitvoer kan worden gelegd wordt nog 
nader beoordeeld.

5. Voorgestelde aanpak:

Op basis van de lijst met als problematisch aangemerkte onderwerpen wordt een vragenlijst 
opgesteld en naar de nationale parlementen gestuurd teneinde informatie te krijgen over 
omzettingswetgeving, administratieve procedures en de praktische toepassing van de richtlijn.

Dezelfde vragenlijst wordt ook naar de nationale Ministeries van Binnenlandse zaken en 
immigratie gestuurd. 

De aan de hand van de vragenlijsten en van andere bovengenoemde hulpmiddelen verzamelde 
informatie kan worden aangevuld met bezoeken aan lidstaten met de meest bijzondere 
situatie.

De uitkomst van de vragenlijsten en bezoeken, het resultaat van de studie dat is ingesteld door 
de Commissie juridische zaken en het verslag van de Europese Commissie vormen samen met 
de conclusie van de Commissie juridische zaken en de Commissie verzoekschriften een 
gedegen basis voor een volledig overzicht van de problemen en beste werkwijzen bij de 
omzetting van de richtlijn.
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