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Introductie

In 2016 vierde het Centrum voor Migratierecht zijn 20e verjaardag met een inter-
nationaal congres op de Radboud Universiteit. Tijdens dit congres in het splinter-
nieuwe Grotius Gebouw stonden een aantal migratierechtelijke onderwerpen cen-
traal die wij belangrijk vonden.

Dit jaar, in 2021, willen we een andere invalshoek hanteren. Ter gelegenheid 
van ons zilveren jubileum willen we de migranten centraal stellen. We hebben 
daarom een aantal baanbrekende rechtszaken geselecteerd van het Hof in Luxem-
burg dan wel Straatsburg, die een uitdrukkelijke link hebben met het CMR vanwege 
een annotatie of betrokkenheid bij de processtukken in deze zaak van stafleden 
van het CMR. 

Na de selectie van deze zaken (Chakroun, Elgafaji en Jeunesse) hebben we ge-
tracht de betrokken mensen uit die dossiers te vinden en te spreken, opdat zij hun 
persoonlijke verhaal konden vertellen. Intrigerend is dat niet alle personen achter 
deze belangrijke zaken makkelijk waren te traceren. Sommigen bleken zelfs on-
vindbaar. In dit boekje hebben we getracht de verhalen van deze drie migranten-
families te vertellen. Verhalen die veelal niet uit de processtukken waren op te 
maken. Hiermee proberen we hen alsnog centraal te stellen. 

Vijf jaar geleden werd op steenworp afstand - op terrein Heumensoord - een 
opvanggelegenheid ingericht voor vluchtelingen, voornamelijk uit Syrië. Een aantal 
daarvan leerden we beter kennen, onder meer vanwege de verschillende lezingen 
die, onder de noemer Food for Thought, door Kim Gildeman en Asha Parisius van de 
Radboud Universiteit in het Grotius werden georganiseerd voor deze vluchtelin-
gen. Sindsdien hangen er van een aantal van deze vluchtelingen foto’s op de derde 
verdieping van het Grotius. In dit boekje hebben we een aantal gesprekken opge-
nomen die Younes Younes (VU en Yallah Foundation) met sommigen van die oud-
bewoners van Heumensoord heeft gevoerd. Met als centrale vraag: hoe is het hen 
sindsdien vergaan? 

Voordat we echter overgaan tot de introductie van deze hoofdpersonen, ge-
ven we eerst nog een kort overzicht van de ontstaansgeschiedenis van het CMR. 
Achterin is ook een lijst opgenomen van bijna alle 800 annotaties die in de afgelo-
pen 25 jaar door stafleden van het CMR zijn geschreven over de migranten die di-
rect of indirect zo’n grote rol voor het CMR hebben gespeeld.

Carolus Grütters, Kees Groenendijk, Babette Janssen, Tesseltje de Lange & Karin Zwaan

Nijmegen, 15 december 2021
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Geschiedenis van het CMR

door Carolus Grütters

In de herfst van 1994 organiseerde een aantal stafleden van de juridische faculteit 
van de Nijmeegse Universiteit een bijeenkomst om de levensvatbaarheid te be-
spreken van een of andere vorm van samenwerking op het terrein van migratie en 
minderheden, een aanduiding die aansloot op een van de destijds zogenoemde 
NWO-zwaartepunten. 

De ideeën over samenwerking waren eigenlijk al ouder. In 1990 deed Fons 
Strijbosch de suggestie om een Jean Monnet leerstoel op het terrein van recht en 
migratie aan te vragen. Die mogelijkheid was toen net door de Europese Commissie 
gelanceerd. Roel Fernhout was in 1991 een van de eerste Jean Monnet leerstoel-
houders. Zijn leeropdracht in Nijmegen was: Europees Recht, in het bijzonder 
Europees Migratierecht. 

De oproep in 1994 had in ieder geval tot gevolg dat een dertiental medewerkers 
van zeer uiteenlopende vaksecties van onze faculteit bijeenkwamen: Anita Böcker, 
Lilian Clermonts, Christine Denys, Roel Fernhout, Willem van Genugten, Kees 
Groenendijk, Carolus Grütters, Paul Minderhoud, Fons Strijbosch, Thomas Spijker-
boer, Berry Tholen, Nena Trifunovska en Ben Vermeulen. Zij waren geïnteresseerd 
in regelmatige bijeenkomsten om kennis uit te wisselen en in het onderzoeken van 
de mogelijkheid om een of andere vorm van structurele samenwerking te reali-
seren. 

Het resultaat was dat er een formeel verzoek werd gericht aan het faculteits-
bestuur om toestemming te verlenen voor het oprichten van een dergelijk samen-
werkingsverband. Aanvankelijk leverde dat enige discussie op over de vraag of dat 
in de vorm van een Instituut kon. Die benaming was destijds zeer gebruikelijk, 
maar volgens sommigen gereserveerd, voor zelfstandig opererende onderzoeks-
instituten. 
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Hoe het ook zij, uiteindelijk gaf het faculteitsbestuur begin 1996, na een briefwisse-
ling heen en weer met de initiatiefnemers, toestemming tot het oprichten van een 
samenwerkingsverband onder de naam: Centrum voor Migratierecht. Het CMR 
was daarmee formeel opgericht. Bij die erkenning in 1996 benadrukte het toenma-
lig faculteitsbestuur dat het centrum vooral als een intern overlegforum moest 
worden gebruikt en als uithangbord voor de buitenwacht. 

De samenwerking kreeg in ieder geval een extra impuls toen Elspeth Guild in 
1997 als academisch coördinator werd aangesteld. Enkele jaren later volgde voor 
het Centrum voor Migratierecht de formele kwalificatie als Onderzoekscentrum. In 
2009 werd Elspeth Guild eveneens Jean Monnet leerstoelhouder Europees Migra-
tierecht. Vervolgens werd in 2015 het CMR als Jean Monnet Centre of Excellence 
aangemerkt; een kwalificatie die in 2018 opnieuw werd verleend.

Inmiddels zijn er bijna 40 dissertaties binnen het centrum voorbereid en succesvol 
verdedigd. Kees Groenendijk was daarbij in meer dan de helft promotor, op de 
voet gevolgd door Roel Fernhout, en Elspeth Guild. En het Centrum bruist van 
energie: er zijn maar liefst 11 promoties in voorbereiding. Daarbij zijn de promoto-
res vooral Ashley Terlouw (die Kees Groenendijk opvolgde) en Tesseltje de Lange 
(die Elspeth Guild opvolgde). In 2022 hopen we er zelfs 4 af te kunnen ronden.

Nu, 25 jaar na de officiële start, mogen we met veel genoegen vaststellen dat 
het huidige faculteitsbestuur in zijn felicitatiebrief spreekt van een succesformule en 
een prominente plek als wetenschappelijk baken, met als kenmerken: zeer internatio-
naal, digitaal vaardig, multicultureel, breed geïnteresseerd in allerlei disciplines en vol 
energie. 

Wij kunnen ons daar slechts bij aansluiten.
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De wording en betekenis van het arrest 

Chakroun

door Kees Groenendijk

Feiten en actoren
Mijnheer Chakroun kwam in 1970 uit Marokko naar Nederland om hier te werken. 
Na twee jaar had hij voldoende gespaard om zijn bruiloft te betalen en trouwde hij 
met een Marokkaanse vrouw die bij haar ouders in Marokko bleef wonen. In 1976 
kreeg Chakroun een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Na ruim 30 jaar wer-
ken, verloor hij zijn baan en leefde hier van zijn WW-uitkering. Hij deed geen be-
roep op bijstand.1 Toen zijn gezondheid achteruitging, vroeg zijn vrouw, Rhimou 
Chakroun, in 2006 een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) voor verblijf bij haar 
man aan bij de Nederlandse ambassade in Rabat om voor haar man te kunnen 
zorgen. Op dat moment ontving haar man een WW-uitkering van € 1.322,73 netto 
per maand. Omdat hij twee jaar na zijn eerste binnenkomst in 1970 was getrouwd, 
werd de mvv-aanvraag als een aanvraag om gezinsvorming en niet als een verzoek 
om gezinshereniging behandeld. Voor gezinsvorming golden sinds 2004 strengere 
eisen. Onder minister Verdonk (VVD) was de inkomenseis verhoogd tot 120% van 
het wettelijk minimumloon.2 Die aanscherping was ingevoerd in het besluit waarbij 
de EU-Gezinsherenigingsrichtlijn3 (GRi) werd omgezet in Nederlandse regelgeving. 
De minister greep die omzetting aan om enkele reeds voorgenomen aanscherpin-
gen van de toelatingsvereisten in te voeren.4

In brieven aan de Tweede Kamer hadden Pieter Boeles en ik al op de strijdig-
heid van die inkomenseis met de richtlijn gewezen.5 De verhoging betekende dat 
Chakroun een inkomen van € 1.441,44 netto per maand moest hebben. Zijn inko-
men was duidelijk hoger dan 100% van het wettelijk minimumloon maar lager dan 
de sinds 2004 bij gezinsvorming vereiste 120%. Op die grond werd de mvv-aan-
vraag van mevrouw Chakroun afgewezen. Ook het bezwaar en het beroep tegen 
de afwijzing hadden geen succes. Daarop stelde de advocaat hoger beroep in bij de 

1   Volgens de pleitnota van mr. R. Veerkamp bij het Hof van Justitie van de EU.
2  In het regeerakkoord van het kortstondige kabinet Balkenende I (CDA-LPF-VVD) uit 2002 stond een ver-

hoging van het inkomensvereiste naar 130% van het minimumloon, TK 28375, nr. 5, p. 16.
3   Richtlĳn 2003/86 van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging.
4   College voor de Rechten van de Mens, Gezinnen gezien, Utrecht 2014, p. 79. De hoofdstukken 3 en 4 van 

dat rapport geven een bondig overzicht van de voorgeschiedenis, de discussies, de uitvoeringspraktijk en 
de rechtspraak over de 120%-maatregel. 4

5   Brieven van 5 april en 8 oktober 2004. Minister Verdonk zag geen strijdigheid, zie haar reactie op onze 
brieven aan de Tweede Kamer van 23 april 2005, TK 19.637, nr. 901.
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Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder afgekort tot de Afde-
ling). Die besloot eind 2008 aan het EU-Hof van Justitie de vraag voor te leggen of 
de 120% inkomenseis en het verschil in behandeling tussen gezinsvorming en ge-
zinshereniging wel verenigbaar waren met de Gezinsherenigingsrichtlijn. Het Hof 
oordeelde in een arrest van maart 2010 dat beide Nederlandse regels strijdig wa-
ren met die richtlijn.6

Het echtpaar Chakroun heb ik nooit ontmoet. Pas na de uitspraak van de Af-
deling raakte ik betrokken. In die uitspraak las ik dat een advocaat van het kantoor 
van mr. H.K. Jap-A-Joe in Utrecht bij de Afdeling voor mevrouw Chakroun was op-
getreden. Mr. Jap-A-Joe kende ik als trouw bezoeker van bijeenkomsten van de 
Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken. Tijdens de procedure in Luxem-
burg trad zijn kantoorgenoot mr. R. Veerkamp op als advocaat voor mevrouw Cha-
kroun. Met hem heb ik, zoals hieronder zal blijken in die tijd veelvuldig contact ge-
had. 

Deze zaak kwam onverwacht, maar toch niet helemaal toevallig op mijn pad. 
Verschillende onderzoekers van het CMR hadden al langer belangstelling voor de 
Gezinsherenigingsrichtlijn en voor de manier waarop Nederland en andere lidsta-
ten met die richtlijn in de praktijk omgingen, dat wil zeggen hoe ze probeerden de 
betekenis van die richtlijn voor de praktijk zoveel mogelijk te minimaliseren. Het 
was ons daarom snel duidelijk dat het antwoord van het Hof van Justitie op de 
prejudiciële vragen van de Afdeling van groot belang voor de praktijk van gezins-
hereniging in Nederland kon zijn. 

De lange aanloop naar het arrest Chakroun
De lidstaten onderhandelden van 1999 tot 2003 over drie achtereenvolgende voor-
stellen van de Europese Commissie voor de Gezinsherenigingsrichtlijn. Het CMR 
deed tijdens de eerste fase van die onderhandelingen in opdracht van de Raad van 
Europa een vergelijkend onderzoek naar de regels en de praktijk op dit punt in veel 
Europese landen.7 Als voorzitter van de Commissie Meijers probeerde ik die onder-
handelingen te beïnvloeden, o.a. met het doel om een algemene standstillbepaling 
in de richtlijn te krijgen die lidstaten zou verbieden nieuwe restricties in de natio-
nale regels over gezinshereniging in te voeren.8 Die actie had pas in een late fase 
beperkt succes, toen in drie artikelen specifieke standstillbepalingen werden opge-

6 HvJEU 4 maart 2010, C-578/08, Chakroun, ECLI:EU:C:2010:117; JV 2010/177.
7 S. Peers, K. Groenendijk, E. Guild & R. Barzilay, The legal status of persons admitted for family reunion, A 

comparative study of Law and Practice in some European states, Strasbourg 2000 (Council of Europe), Com-
munity Relations Series. 

8  Permanente Commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht.
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nomen. De richtlijn werd in september 2003 door de EU Raad van Ministers vastge-
steld. De lidstaten kregen tot oktober 2005 om de richtlijn in hun wetgeving om te 
zetten. 

In de loop der jaren was mij duidelijk geworden dat nationale overheden 
internationale regels die nieuwe rechten aan burgers toekennen meestal pas 
serieus gaan nemen nadat ze daartoe door rechters worden verplicht. Rechters 
komen pas tot dergelijke uitspraken en advocaten gaan dergelijke uitspraken eerst 
uitlokken, nadat een uitspraak van een internationale rechter in een concrete zaak 
het bestaan en het belang van die regels duidelijk heeft geïllustreerd. Zo gingen 
veel Nederlandse juristen het EVRM uit 1950 pas serieus nemen nadat het EHRM 
Nederland wegens een schending van dat verdrag had veroordeeld: in 1976 in het 
arrest Engel a.o. (over het verouderde militaire tuchtrecht) en in 1985 in het arrest 
Benthem (de Raad van State in het Kroonberoep was geen echte rechter).9 Zo 
werden ook veel regels inzake het vrij verkeer van werknemers in de EEG pas 
serieus genomen na de arresten Royer, Bouchereau en Levin van het Hof van 
Justitie.10 Vóór de arresten Demirel en Sevince hadden weinig advocaten en rechters 
ooit gehoord van het Associatierecht EEG-Turkije.11 Tot 1994 werd dat recht door 
het Ministerie van Justitie als ‘politiek’ of als irrelevant weg gedefinieerd.12

Om duidelijk te maken dat de Gezinsherenigingsrichtlijn bestond en relevant 
was voor de positie van migranten moest de bekendheid met het bestaan en de 
inhoud van de richtlijn worden vergroot. Toen een juriste van GISTI, de Franse or-
ganisatie die al decennia immigranten ondersteunt, mij kort na de vaststelling van 
de richtlijn vroeg of het mij een goed idee leek het Europese Parlement te stimule-
ren om een actie tegen de Raad te beginnen om de wettigheid van bepalingen uit 
de richtlijn bij het Hof van Justitie aan te vechten, vond ik dat een goed plan, alleen 
al omdat een arrest de bekendheid van het bestaan van die richtlijn zou vergroten. 
Die actie leidde tot het eerste arrest over de richtlijn. Het beroep van het Parle-
ment werd verworpen.13 Maar het Hof gebruikte de gelegenheid om duidelijk te 
maken hoe zij de nieuwe richtlijnen inzake migratie en asiel zou gaan interprete-

9  EHRM 23 November 1976, 5100/71, Engel et al. t. Nederland; EHRM 23 Oktober 1985, 8848/80, Benthem t. 
Nederland.

10   HvJEG 8 april 1976, C-48/75, Royer, ECLI:EU:C:1976:57; HvJEG 27 oktober 1977, C-30/77, Bouchereau, 
ECLI:EU:C:1977:172; HvJEG 23 maart 1982, C-53/81, Levin, ECLI:EU:C:1982:105. 

11   HvJEG 30 september 1987, C-12/86, Demirel t. Stadt Schwäbisch Gmünd., ECLI:EU:C:1987:400; HvJEG 20 
september 1990, Sevince t. Staatssecreatris van Justitie, ECLI:EU:C:1990:322.

12  A4/1.2.3 Vreemdelingencirculaire 1982
13   HvJEU 27 juni 2006, C-540/03, Parlement/Raad, ECLI:EU:2006:429; JV 2006/313 m.nt. Boeles. Om het be-

lang van die uitspraak en van de richtlijn te demonstreren, schreef ik het artikel 'Family Reunification as 
a Right under Community Law', European Journal of Migration and Law (8) 2006, p. 215-230.
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ren. Ook stelde het Hof vast dat de richtlijn aan de leden van het kerngezin een 
subjectief recht op gezinshereniging toekent dat veel verder gaat dan het recht op 
gezinsleven in art. 8 EVRM.

In 2004 begon Tineke Strik bij het CMR haar promotieonderzoek naar de 
totstandkoming van de Gezinsherenigingsrichtlijn, de invloed van Duitsland en 
Nederland op de tekst van die richtlijn en het effect van die richtlijn in die twee 
lidstaten.14 In 2006 voerden vijf onderzoekers van het CMR een vergelijkende 
studie uit naar de implementatie van de richtlijn in de wetgeving van de lidstaten 
uit. De uitkomsten van dat onderzoek werden gepubliceerd in een Engelstalig 
boekje (met achterin de landenrapporten op een CD-rom). Dankzij de steun van 
FORUM en een Brusselse NGO kon dat boekje wijd in de EU worden verspreid.15 

Doel van dat boekje was ook om een basis te leggen voor het officiële verslag 
van de Europese Commissie over de toepassing van de richtlijn. Ter voorbereiding 
van dat verslag gaf de Commissie opdracht tot een groot vergelijkend onderzoek. 
Het onderzoek naar de implementatie van de nieuwe richtlijnen in Nederland werd 
uitgevoerd door onderzoekers van het CMR en van de Vrije Universiteit. Het verslag 
van de Commissie verscheen najaar 2008. De Commissie was zeer kritisch over de 
omzetting van de richtlijn in Nederland op tien punten waaronder de inkomenseis 
van 120%.16 Kort na het verschijnen van dat verslag schreef ik een artikel over dat 
verslag in het tijdschrift Migrantenrecht om Nederlandse migratierechtjuristen om 
de inhoud en de juridische betekenis van die kritiek van de Commissie duidelijk te 
maken.17

Het waarom van de verwijzing door de Afdeling
De Afdeling had in 2007 als eerste nationale rechter in de EU prejudiciële vragen 
gesteld over een van de nieuwe asielrichtlijnen. Die vragen leidden in 2009 tot het 
arrest Elgafaji, waarover Karin Zwaan in deze bundel schrijft.18

De verwijzingsuitspraak van de Afdeling van december 2008 in de zaak 
Chakroun was eveneens de eerste prejudiciële zaak over de Gezinshereni-
gingsrichtlijn.19 Ze betekende ook een omslag in de benadering van de richtlijn 
door de Afdeling. Daarvoor had de Afdeling alleen uitspraken gedaan die de 

14   T. Strik, Besluitvorming over asiel- en migratierichtlijnen, diss. Nijmegen 2011 (Boom).
15   K. Groenendijk, R. Fernhout, D. van Dam, R. van Oers & T. Strik, The Family Reunification Directive in EU 

Member States, Nijmegen 2007 (CMR/Wolf Legal Publishers).
16  COM(2008)610 van 8 oktober 2008.
17   K. Groenendijk, 'Europese kritiek op toepassing Gezinsherenigingsrichtlijn in Nederland', Migrantenrecht 

2008, 23 (7), p. 240-246.
18   HvJEU 17 februari 2009, C-465/07, Elgafaji, ECLI:EU:2009:94. 
19   ABRvS 23 december 2008, ECLI:NL:RVS:BG9480; JV 2009/55.
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betekenis van die richtlijn voor de praktijk in Nederland ontkenden of minima-
liseerde, zonder daarover vragen aan het Hof van Justitie te stellen.20 Wat maakte 
dat de Afdeling dit nu wel deed? Uit de uitspraak blijkt niet dat de advocaat van 
Chakroun op het stellen van prejudiciële vragen had aangedrongen. Het lijkt meer 
een eigen initiatief van de Afdeling. Verschillende omstandigheden kunnen daarbij 
een rol hebben gespeeld. 

Ten eerste was de rechtspraak van de rechtbanken op dit punt verdeeld. De 
Vreemdelingenkamers in Zutphen, Rotterdam en Middelburg oordeelden dat de 
120% inkomenseis in overeenstemming met de richtlijn was. De VK Roermond 
achtte die eis strijdig met art. 7(1)(c) van de richtlijn.21 Tot 2010 konden alleen de 
hoogste nationale rechtscolleges (in Nederland in deze zaken de Afdeling) prejudi-
ciële vragen over asiel- en migratierichtlijnen aan het Hof voorleggen. Pas sinds het 
Verdrag van Lissabon zijn alle rechters bevoegd ook op dit terrein vragen aan het 
Hof in Luxemburg te stellen. 

Ook speelde mogelijk een rol dat de volle Raad van State al in zijn advies van 
juni 2004 over de wijziging van het Vreemdelingenbesluit zijn twijfel had uitgespro-
ken over de verenigbaarheid van de 120%-eis met de richtlijn. 

Een derde mogelijkheid is dat de verwijzing naar het Hof een reactie was op 
het kort tevoren verschenen rapport van de Europese Commissie. De Commissie 
oordeelde in haar verslag dat de aanpak in drie landen Estland, Finland en Neder-
land:

 (...) aanleiding geeft tot grote bezorgdheid. (….) Een specifieke Nederlandse 
bepaling dat in het algemeen het hoogste inkomensniveau vereist is, kan een 
leeftijdsdiscriminatie inhouden. Bij gezinsvorming wordt van iedere gezins-
hereniger ongeacht zijn/haar leeftijd geëist dat hij een inkomen gelijk aan 
120% van het wettelijke minimuminkomen van een 23-jarige werknemer 
heeft. Bovendien moet hij een arbeidscontract van ten minste één jaar 
hebben of kunnen aantonen dat hij gedurende drie jaar heeft gewerkt. Al 
deze voorwaarden kunnen een belemmering vormen voor het recht op 
gezinshereniging, vooral voor jongeren.22

Verder is het mogelijk dat een rol heeft gespeeld dat in de kamer die de uitspraak 
deed een staatsraad zitting had die jarenlang was opgetreden als vertegenwoordiger 
van Nederland in zaken bij het Hof van Justitie en dus een grondige kennis van het 

20   Voor de eerdere uitspraken zie: K. Groenendijk & A. Terlouw, Tussen onafhankelijkheid en hiërarchie, Den 
Haag 2009 (Sdu), p. 142. 

21  Zie punt 2 van mijn noot onder het arrest Chakroun in JV 2010/177.
22   COM(2008)610, p. 7
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Unierecht had. Zoals meestal, zullen wel meerdere van deze en eventuele andere 
factoren een rol hebben gespeeld.

Voor Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 schreef ik een noot onder de ver-
wijzingsuitspraak van de Afdeling in deze zaak. Door een vergissing werd die noot 
nooit gepubliceerd. Aan het slot van die ongepubliceerde schreef ik: 

 Uit het verslag van de zitting van de ambtelijke commissie die het bezwaar-
schrift in deze zaak behandelde, blijkt dat de vreemdeling bij herhaling is 
gevraagd waarom hij zich niet in Marokko bij zijn vrouw voegde. Die vraag 
wekt de indruk dat het de betrokken ambtenaren niet duidelijk was dat 
richtlijn 2003/86/EG, anders dan art. 8 EVRM, aan derdelanders die aan de 
voorwaarden van de richtlijn voldoen, een recht op gezinsleven met de leden 
van hun kerngezin in Nederland toekent. De afwerende en paternalistische 
benadering in de trant van ‘U kunt toch in Marokko bij uw vrouw gaan 
wonen. Dat is ook beter voor u’, is niet langer geoorloofd. 

 Als aan de voorwaarden van de richtlijn wordt voldaan, mogen de betrok-
kenen zelf kiezen of zij hun recht op gezinsleven in Marokko of in Nederland 
willen uitoefenen. In deze zaak gaf de man vanwege de betere medische zorg 
de voorkeur aan samenwonen in Nederland. De richtlijn laat hem die keuze. 
Het valt te hopen dat het arrest van het Hof van Justitie in deze zaak zal bij-
dragen aan het doorbreken van dat inzicht. 

Die hoop ging een jaar later inderdaad in vervulling. Maar voordat het zover was ... 

De procedure in Luxemburg
Volgens het Statuut van het Hof van Justitie mogen alle lidstaten, EU-instellingen 
en de partijen in de hoofdzaak bij de verwijzende nationale rechter een memorie 
indienen en pleiten tijdens de mondelinge behandeling bij het Hof. In deze zaak 
nam behalve Nederland alleen Griekenland deel aan de procedure. Kennelijk voel-
den andere lidstaten zich niet geroepen de Nederlandse 120%-inkomenseis bij het 
Hof te verdedigen. De Europese Commissie, die in alle prejudiciële zaken optreedt, 
was in lijn met haar eerdere verslag, duidelijk kritisch ten opzichte van de Neder-
landse regels en praktijk. 

Weinig migratierechtadvocaten hebben ervaring met procederen bij het Hof 
van Justitie. Slechts enkelen zijn meerdere keren bij het Hof opgetreden. Zeker als 
de rechter zelf het initiatief neemt, komen de prejudiciële vragen voor de advocaat 
als een verrassing. Veel praktische zaken bij het Hof gaan anders dan bij nationale 
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rechters. Weinig advocaten zijn bekend met de termijnen,23 de vormvereisten, de 
taal en gebruiken bij het Hof. Bovendien ligt de focus daar niet op het nationale 
maar bijna volledig op het Unierecht. De juristen van het Ministerie van BZ die bij 
het Hof als agent voor Nederland optreden, hebben daaraan een dagtaak. Zij ver-
vullen die functie vaak jaren achtereen en bouwen zo een grote expertise op. In 
migratiezaken worden zij vaak ondersteund door stafjuristen van de IND. Daarom 
vragen advocaten ons in die situatie nogal eens om advies of ondersteuning. Me-
dewerkers van het CMR hebben die steun ook uit eigen beweging aangeboden. Op 
die manier kan het verschil in uitgangspositie tussen de advocaat van de vreemde-
ling die voor het eerst en vaak ook voor het laatst, dus als One Shooter bij het Hof 
optreedt, en de Repeat Players van het ministerie van BZ enigszins worden gecom-
penseerd. 

Sinds 2013 levert de VU Migration Law Clinic een vergelijkbare vorm van com-
pensatie door het uitbrengen van expert opinions in zaken die bij een van de twee 
Europese Hoven aanhangig zijn. Dat aanbod deden wij ook in deze zaak in de ver-
onderstelling dat de zaak Chakroun voor het kantoor van de advocaat de eerste 
ervaring in Luxemburg zou zijn. Tineke Strik en ik schreven samen een eerste con-
cept voor de memorie. We bespraken dat concept op het CMR met de mrs. Jap-A-
Joe en Veerman. De tweede versie diende als basis voor de memorie die aan het 
Hof werd gezonden. Na enige tijd - de zorgvuldige vertaling van de processtukken 
vereist onvermijdelijk veel tijd - kwamen de in het Nederlands gestelde of vertaalde 
memories van de andere procesdeelnemers. De advocaat werd voorzien van een 
aantal suggesties ter weerlegging van onzes inziens onjuiste stellingen van de Ne-
derlandse regering. 

Intussen was het rapport verschenen van het WODC-onderzoek over de effecten 
van de nieuwe toelatingseisen, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justi-
tie. Uit die studie kwamen de negatieve effecten van de hogere inkomenseis duide-
lijk naar voren. Die effecten waren moeilijk met het doel van de richtlijn te rijmen.24 
Tijdens de zitting verwees mr. Veerkamp naar dat rapport. Het Hof achtte die infor-
matie kennelijk relevant. In punt 35 van het arrest werd het WODC-onderzoek ex-
pliciet genoemd.

23   Twee maanden en tien dagen voor afstand (uit de tijd dat de postbezorging in de lidstaten nog heel ver-
schillende tempo’s had) en zonder mogelijkheid van verlenging voor de memorie.

24  I. Kulu-Glasgow & A. Leerkes, Internationale gezinsvorming begrensd? WODC-Cahier 2009-4 (WODC en IN-
DIAC).
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Notities Kees Groenendijk
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De mondelinge behandeling vond plaats op 21 oktober 2009. Bij het Hof ver-
schenen twee juristen van BZ namens de Nederlandse regering en twee juristen 
van de Europese Commissie alsmede mr. Veerkamp. Uit zijn mail van 23 oktober 
met het verslag van die zitting citeer ik: 

 De rechter-rapporteur alsmede de advocaat-generaal stelde een aantal vra-
gen aan Nederland welke zich, zoals verwacht mocht worden, toespitsen op 
de vraag welke toeslagen/kwijtscheldingen in Nederland gelden en vooral op 
de uitvoeringspraktijk betreffende de bijzondere bijstand. Voorts werd ge-
vraagd naar de rechtvaardigding van het onderscheid tussen gezinsvorming 
en gezinshereniging. Nederland moest zich in alle bochten wringen teneinde 
een redelijk antwoord te kunnen geven. 

 Door Nederland werd nog opgemerkt dat zij verwacht hadden dat mevrouw 
Chakroun op de zitting aanwezig zou zijn en dat zij inmiddels wel reeds een 
aanvraag zou hebben ingediend daar de heer Chakroun reeds 65 jaar is en 
er aldus geen beletsel meer zou zijn om een vergunning te verkrijgen. Ik 
merkte in dupliek op dat er thans een inburgeringseis geldt en dat er mits-
dien examen zou moeten worden gedaan en grote uitgaven. De advocaat 
van de Europese Commissie steunde ons standpunt. De zitting duurde onge-
veer anderhalf uur. Het was een hele ervaring.

De reactie in dupliek op de in wezen misleidende informatie vanwege de Neder-
landse Staat25 maakt het belang van de aanwezigheid van de advocaat van de 
vreemdeling op de zitting duidelijk. Op 10 december 2009 nam de Advocaat-gene-
raal Sharpston haar conclusie. Daarin maakte ze gehakt van de stelling dat de 
120% inkomenseis nodig was om een beroep op bijstand te voorkomen: 

 (...) mij lijkt dat de cijfers van de regering geen geloofwaardige onderbouwing 
vormen voor haar bewering dat een uniforme inkomensnorm van 120 % van 
het nationale minimumloon noodzakelijk is om te garanderen dat gezinsher-
eniging niet zal leiden tot een „beroep op het stelsel van sociale bijstand” – 
een bewering die zich ook slecht verdraagt met de stelling van diezelfde rege-
ring, eveneens ter terechtzitting, dat aanspraken op bijzondere bijstand van 
geval tot geval worden beoordeeld.26

25   Zie hierover de conclusie van de AG Sharpton, HvJEU (AG) 10 december 2009, C-578/08, Chakroun, 
ECLI:EU:C:2009:776, punt 33.

26   Ibidem punt 69.
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Ook over het ontbreken van een serieuze individuele beoordeling van de relevante 
omstandigheden was de AG zeer kritisch: 

 Het huwelijk van het echtpaar Chakroun evenwel, dat (ten tijde van de feiten) 
al bijna 34 jaar duurde, kan bezwaarlijk worden vergeleken met een schijn-
huwelijk of met iets wat als „het meebrengen van een vakantieliefde” zou 
kunnen worden betiteld. De referentie in het besluit tot afwijzing van Cha-
krouns aanvraag aan deze totaal andere situatie, wijst erop dat de procedure 
allesbehalve de individuele beoordeling heeft gehad die wordt geëist door 
zowel de richtlijn als artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van 
de Mens.27

Het Hof formuleerde die kritiek aan het slot van het arrest iets diplomatieker, maar 
daarom niet minder duidelijk:

 Met betrekking tot het argument van de Nederlandse regering ten slotte dat 
toestemming moet worden verleend indien artikel  8 EVRM dit verlangt, 
volstaat het vast te stellen dat, zoals ter terechtzitting is gebleken, R. Chakroun 
nog steeds geen toestemming heeft gekregen om zich te voegen bij haar echt-
genoot met wie zij al 37 jaar gehuwd is.28

In de ogen van het Hof stelde de toetsing aan art. 8 EVRM door Nederland niet veel 
voor.

De kern van het arrest Chakroun
Op 4 maart 2010 volgde het Hof in een bondig arrest de lijn die de AG had uitgezet. 
Het betoog dat de 120% inkomenseis nodig was om te voorkomen dat een beroep 
op bijzondere bijstand zou worden gedaan werd verworpen. De eis van „stabiele 
en regelmatige inkomsten die volstaan om hemzelf te onderhouden” in de richtlijn 
is bedoeld om te voorkomen dat een beroep op de reguliere bijstand ter voorzie-
ning in het minimuminkomen wordt gedaan en betreft niet bijstand in bijzondere 
en onvoorziene gevallen. Het Hof wees er in navolging van de Commissie op dat als 
de echtgenoten waren getrouwd voordat de man naar Nederland kwam, volgens 
de nationale regels 100% van het minimuminkomen wel voldoende zou zijn ge-
weest. Verder oordeelde het Hof dat de richtlijn niet toestaat om bij de toepassing 
van de inkomenseis onderscheid te maken naargelang een gezinsband is ontstaan 

27   Ibidem punt 54.
28   Punt 65 van Chakroun.
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vóór of na de komst van de gezinshereniger naar de gastlidstaat. De redenering 
van het Hof deed in feite het onderscheid tussen gezinshereniging en gezinsvor-
ming in de ban.

Belangrijker nog was dat Hof zijn antwoord begint met een herhaling van een 
centraal element uit het eerste arrest, Parlement/Raad uit 2006: de richtlijn kent 
een subjectief recht op gezinshereniging toe aan de leden van het kerngezin van 
de derdelander. Als aan de voorwaarden van de richtlijn is voldaan hebben de lid-
staten verder geen beoordelingsmarge. 

Omdat gezinshereniging de algemene regel is, dient de inkomenseis restric-
tief te worden uitgelegd. Aan het doel van de richtlijn, de bevordering van gezins-
hereniging, mag geen afbreuk worden gedaan.29 Verder oordeelt het Hof dat de 
richtlijn verbiedt de inkomenseis rigoureus te handhaven. Omdat de omvang van 
de behoeften van persoon tot persoon sterk kan verschillen, mogen de lidstaten 
wel een bepaald referentiebedrag vaststellen, maar niet een minimuminkomen 
bepalen waaronder geen gezinshereniging wordt toegestaan, zonder concrete be-
oordeling van de situatie van iedere aanvrager.30 Het zou nog jaren duren voordat 
rechters en daarna de IND deze elementen van het arrest serieus gingen nemen. 
Bovendien bleken die overwegingen ook relevant voor andere toelatingsvoorwaar-
den, zoals de inburgeringsvoorwaarde van art. 7(2) van de richtlijn.31

Betekenis van het arrest Chakroun
Het arrest Chakroun was weliswaar het tweede arrest van het Hof van Justitie over 
de GRi, maar het was het eerste prejudiciële arrest over die richtlijn. In het eerste 
arrest Parlement/Raad zette de het Hof de grote lijnen bij de uitleg van de nieuwe 
asiel- en migratierichtlijnen uiteen. Toch is het arrest Chakroun voor de praktijk in 
en buiten Nederland van veel meer betekenis geweest. Waarschijnlijk omdat dit 
arrest een concrete zaak betrof. Het maakte duidelijke welke grenzen de richtlijn 
aan wetgeving en uitvoeringspraktijk in de lidstaten stelde. Om een beeld te krij-
gen van die betekenis, kijk ik achtereenvolgens naar de effecten op het niveau van 
de EU, de effecten in Nederland en in enkele andere lidstaten.

Betekenis van Chakroun op EU-niveau
In de Richtsnoeren over de toepassing van de richtlijn die de Commissie in 2104 
publiceerde wordt 19 keer naar het arrest Chakroun verwezen. Al snel werd duide-
lijk dat de opstelling van het Hof in Chakroun ook voor de uitleg van andere richtlij-

29   Punt 41 en 43 van Chakroun.
30   Punt 48 van Chakroun.
31   HvJEU 9 juli 2015, C-153/14, K & A, ECLI:EU:C:2015:453, punt 50.
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nen over legale migratie relevant zou worden. Diego Acosta Arcarazo, die een deel 
van zijn promotieonderzoek bij het CMR verrichtte, ging in zijn proefschrift over de 
Richtlijn 2003/109 inzake langdurig ingezeten derdelanders, dat hij een half jaar na 
dit arrest in Londen verdedigde, uitvoerig in op de betekenis van het arrest Cha-
kroun ook voor andere richtlijnen.32

Het Hof verwees bij herhaling naar Chakroun voor de uitleg van die richtlijn33 

maar ook voor de uitleg van de Dublin-III Verordening34 en van de Unieburgers-
richtlijn.35

Betekenis voor Nederland
Het arrest Chakroun kreeg veel aandacht in het parlement en de media. Het redac-
tionele commentaar van NRC-Handelsblad op 5 maart 2010 had als titel ‘Illegaal 
migratiebeleid’. Zes dagen later volgde een lange inhoudelijke bespreking. De Tele-
graaf kopte op 10 maart ‘Looneisen voor bruid van tafel’. De kop in de Elsevier van 
13 maart was ‘Terug bij af door Europa’. 

Acht dagen na het arrest stuurde minister van Justitie Hirsch Ballin (CDA) een 
uitvoerige brief naar de Tweede Kamer waarin hij de gevolgen van het arrest voor 
Nederland uiteenzette.36 Het onderscheid tussen gezinshereniging en gezinsvor-
ming kon niet in stand blijven. Het arrest moest gevolgen hebben niet alleen voor 
de inkomenseis. De inkomenseis werd verlaagd naar 100% van het wettelijk mini-
mumloon. Voor alleenstaande ouders werd de norm verlaagd naar 90 procent van 
het minimumloon. Maar daartegenover werd de minimumleeftijd voor de over-
komst van echtgenoten en partners, die bij gezinshereniging op 18 jaar lag en 
sinds 2004 bij gezinsvorming op 21 jaar, werd in alle gevallen verhoogd naar 21 
jaar. 

Die verhoging volgde niet uit het arrest Chakroun. Argument voor die verho-
ging, in feite een vorm van ‘levelling down’ (even slecht is ook gelijk) was dat Neder-
land al sinds 2008 probeerde die leeftijdsgrens in de richtlijn van 21 jaar naar 24 
jaar verhoogd te krijgen. Dat was nog niet gelukt; 21 jaar was en is het maximum 
dat de richtlijn toestaat. 

32   D. Acosta Arcarazo, The Long-Term Residence Status as a Subsidiary Form of EU Citizenship, Leiden/Boston 
2011 (Brill), p. 216-222.

33  HvJEU 24 April 2012, C-571/10, Kamberaj, ECLI:EU:2012:233; HvJEU 3 Oktober 2019, C–302/18, X., 
ECLI:EU:C:2019:830.

34 HvJEU 21 December 2011, C-411/15, N.S., ECLI:EU:C:2011:865; over Dublin-III: Verordening (EU) 604/2013.
35   HvJEU 19 September 2013, C-40/12, Brey, ECLI:EU:C:2013:565; over de Unieburgersrichtlijn: Richtlijn 

2004/38.
36   TK 32175, nr. 8 van 12 maart 2010.
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De brief leidde tot een reeks van aanpassingen van het Vreemdelingenbesluit 
2000 (Vb).37 Een daarvan was de toevoeging van de woorden in ieder geval vol-
doende in de specificatie van de inkomensvoorwaarde in art. 3.74(1) Vb. Volgens de 
toelichting zouden die woorden tot gevolg hebben dat er sprake was van een refe-
rentiebedrag en niet langer van een minimuminkomen waaronder geen hereni-
ging werd toegestaan. Zo zou worden voldaan aan het arrest.38 We zullen zo zien 
dat die vier extra woorden toch niet voldoende bleken om een jarenlange uitvoe-
ringspraktijk van de IND te veranderen. Wel kwamen door het arrest Chakroun niet 
alleen de hoogte van het inkomensvereiste en de relevantie van de inkomensbe-
hoeften van de betrokkene maar ook de eisen aan de duurzaamheid van het inko-
men van het al in Nederland wonende gezinslid (de hoofdpersoon) ter de discussie. 

Wat in de brief noch in de Nota van Toelichting bij de wijziging van het Vb 
werd vermeld, is dat de aanpassingen ook gingen gelden voor gezinshereniging 
met een Nederlandse referent. De toelichting spreekt alleen over hoofdpersoon. De 
uitleg van het Hof in het arrest Chakroun had, evenals de richtlijn, alleen betrek-
king op gezinshereniging met een in Nederland wonende hoofdpersoon uit een 
niet-EU-land. Stilzwijgend werden de nieuwe regels echter ook toegepast op ge-
zinshereniging met een Nederlander. Juridisch (gezien de artt. 8 en 14 EVRM) en 
politiek zou het immers moeilijk te rechtvaardigen zijn bij gezinshereniging met 
Nederlanders strengere eisen te stellen dan bij gezinshereniging met hier wonen-
de derdelanders.39 Meer dan de helft van alle gezinsherenigingen betreft hereni-
ging met Nederlanders. Dat illustreert het effect van de wijzigingen in het Vb als 
gevolg van het arrest Chakroun. Uit dat arrest werd ook duidelijk dat de richtlijn 
ook grenzen stelt aan het opleggen van allerlei nieuwe verplichtingen aan referen-
ten van gezinsleden zoals was voorzien in het voorstel voor de Wet modern migra-
tiebeleid.40

In 2014 bleek uit een onderzoek van 200 dossiers door het College voor de 
Rechten van de Mens dat de IND jaren na het arrest Chakroun de instructie van het 
Hof van Justitie negeerde dat in elk geval met de individuele behoeften van de be-
trokken rekening moest worden gehouden. In tegendeel: de IND hanteerde het 
minimumloon als harde grens en niet als referentiebedrag. Argumenten die be-

37  Staatsblad 2010, 306.
38   Staatsblad 2010, 306, p. 18.
39  De ABRvS oordeelde in 2006 zelfs dat de beleidsregel in de Vc dat de GRi ook werd toegepast op ge-

zinshereniging met Nederlanders strijdig was met het Vb, ABRvS 23 november 2006, JV 2007/39. Op die 
onhoudbare uitspraak is de Afdeling in 2014 gelukkig impliciet teruggekomen, ABRvS 17 december 2014, 
JV 2015/60.

40  Zie mijn noot onder het arrest in JV 2010/177 en de brief aan de Eerste Kamer samen met Pieter Boeles, 
afgedrukt in A&MR 2010, p. 206-207.
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trekking hebben op de uitgaven en individuele behoeften van de personen in 
kwestie werden niet geaccepteerd. Er werd geen afweging van de relevante belan-
gen gemaakt.41 In de woorden van een IND-functionaris: “Eén euro te weinig en het 
feest gaat niet door.”

Andere prioriteit bij de rechterlijke macht
Drie andere elementen maakten deel uit van het arrest Chakroun: 

(a) het doel van de richtlijn is het bevorderen van gezinshereniging; 
(b)  gezinshereniging is de hoofdregel en het inkomensvereiste mag daarom 

niet beperkend worden uitgelegd; en 
(c) in elk geval moet een proportionaliteitstoets aan de individuele behoeften 

van de aanvrager plaats vinden en mag het referentiebedrag niet mechanisch 
worden toegepast.

Deze vereisten vielen in Nederland aanvankelijk in onvruchtbare bodem. Het zou 
nog jaren duren voordat die elementen in de rechtspraak en de praktijk van de IND 
serieus werden genomen. De minister van Justitie had in zijn brief kort na het ar-
rest op dit punt sussende woorden geschreven. Het bestaande wettelijke toet-
singskader zou al voldoende invulling geven aan de vereiste individualisering door 
de uitzonderingscategorieën en artikel 4:84 Awb en artikel 8 EVRM. Kortom de IND 
kon haar mechanische toepassing van de inkomensnorm en de rechters hun mar-
ginale, hoofdzakelijk procedurele toetsing van die toepassing rustig voortzetten. 
Het College voor de Rechten van de Mens concludeerde in 2014: “Ook van een 
vangnetfunctie die artikel 4:84 Awb en artikel 8 EVRM volgens de staatssecretaris 
zouden moeten vervullen, is in de praktijk geen sprake. 

Niet geregistreerd wordt hoe vaak op grond van artikel 4:84 Awb alsnog ver-
blijf wordt toegestaan. In 2012 is slechts eenmaal op grond van artikel 8 EVRM als-
nog een aanvraag ingewilligd zonder dat aan het inkomensvereiste is voldaan.” 42 
De door het Hof onrechtmatig geoordeelde praktijk werd gewoon voortgezet.

Als ik in de jaren na 2010 in SSR-cursussen Europees migratierecht erop wees 
dat het Hof van Justitie in Chakroun en latere arresten had overwogen dat bevorde-
ren van gezinshereniging het doel van de richtlijn was, kwam steevast de reactie 
van een deelnemende rechter of gerechtssecretaris dat de bedoeling van de Ne-
derlandse regering toch was om gezinshereniging zoveel mogelijk te beperken. Dit 

41  Zie het in noot 4 genoemde rapport, p. 42-43.
42  Ibidem, p. 50.
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werd echter niet als een lastig dilemma gepresenteerd. Meestal kreeg het de vorm 
van een vraag als: 

 U weet toch dat de regering de gezinshereniging wil beperken? 

Die bedoeling moest kennelijk serieuzer worden genomen dan het doel van de 
richtlijn zoals het Hof die had vastgesteld op basis van de tekst van de richtlijn. Het 
College voor de Rechten van de Mens constateerde terecht: 

 De prioriteit ligt voor de regering duidelijk steeds bij de uitvoering van het 
restrictieve nationale beleid en niet bij het loyaal uitvoeren van de Richtlijn.43 

Veel rechters kozen in navolging van de Afdeling om die prioriteitstelling te volgen. 
Pas in 2015 en 2016, nadat het Hof de beginselen van Chakroun ook in andere 

arresten had bevestigd, ging de Afdeling om en oordeelde dat het inkomensvereis-
te vraagt om een beoordeling van de concrete situatie van de aanvrager en dat de 
individuele omstandigheden kenbaar betrokken moeten worden bij de vraag of 
het inkomen van de aanvrager duurzaam is.44 Na die uitspraken gingen advocaten 
zich veel vaker op het arrest Chakroun beroepen. In Rechtspraak.nl staan 140 uit-
spraken waarin naar dat arrest wordt verwezen met een piek in 2017/2018. Op de 
site van de Raad van State staan 38 van dergelijke uitspraken, waarvan er 25 na 
2016 werden gewezen. In 2011 deed de Afdeling zes uitspraken waarin naar Cha-
kroun werd verwezen. Toen die beroepen niet tot wijziging van de restrictieve 
rechtspraak van de Afdeling leidde, werd er daarna slechts zelden beroep op dat 
arrest gedaan: een of twee keer per jaar in 2012-2014. Pas na de expliciete beves-
tiging van Chakroun in het arrest Khachab in 2016 gingen de Afdeling en daarna ook 
de rechtbanken het arrest Chakroun serieus nemen, zes jaar na dato.45 Een belang-
rijk verschil met de rol van de Afdeling en rechtbanken in het Kindertoeslagen-
schandaal is dat er in Chakroun wel Europese regels en Europese rechters zijn die 
grenzen stellen aan de restrictiviteit van de nationale regelgever, ambtenaren en 
rechters. Maar ook die grenzen kunnen jaren worden genegeerd of ontkend.

43   Ibidem, p. 83.
44   ABRvS 21 september 2016, nr. 201504802/1/V3, JV 2016/289 m.nt. M. Wiersma en de brief van T. Strik 

van 26 mei 2016 aan de ABRvS over de betekenis van de arresten Chakroun en Khachab voor die zaak < 
https://migratieweb.stichtingmigratierecht.nl/uitspraak/eclinlrvs20162588>.

45  HvJEU 21 april 2016, C-558/14, Khachab, ECLI:EU:C:2016:285.
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Chakroun blokkeert plannen Rutte I en consolideert de 
Gezinsherenigingsrichtlijn
Al een maand na het arrest, constateerde een groep hoge ambtenaren in een rap-
port met het oog op de formatie na de aanstaande verkiezingen dat, als Nederland 
een verdergaande beperking van de gezinsmigratie wilde bereiken, uit het arrest 
Chakroun volgde dat daarvoor wijziging van de richtlijn gezinshereniging nodig 
was.46 

In het gedoogakkoord dat VVD en CDA in september 2010 met Wilders (PPV) 
sloten (en dus ook in het regeerakkoord van Rutte I), stond het plan om de regels 
inzake gezinshereniging op maar liefst 17 punten aan te scherpen.47 Van die voor-
nemens waren er 12 duidelijk strijdig met de GRi. Minister Leers kreeg opdracht 
om andere lidstaten van de noodzaak van wijziging van de richtlijn te overtuigen. 
Daartoe werd in 2010 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken een position 
paper in verschillende talen gepubliceerd. Daarin werd onder meer voorgesteld de 
richtlijn op tien punten te wijzigen.48

Minister Leers reisde met dit plan langs verschillende EU-hoofdsteden en gaf 
daar interviews in de nationale pers. Zo verklaarde hij in Duitsland: 
 
 Wir müssen die Sache europäisch angehen. Es gibt noch immer “Importbräu-

te” und auch Menschenschmuggel. Und es gibt noch viele Einwanderer aus 
der zweiten und dritten Generation, die jetzt ins Heiratsalter kommen.49 

De minister sprak in de Nederlandse pers over positieve reacties in Wenen en 
Praag. Maar uit de grote lidstaten kwam geen steun. De Europese Commissie pa-
reerde die openlijke Nederlandse aanval op de richtlijn met het al eerder aange-
kondigd Groenboek inzake het recht op gezinshereniging50 en een openbare con-
sultatie van lidstaten en andere geïnteresseerden. Ook daar bleek weinig steun 
voor de plannen van de Nederlandse minderheidsregering.51 

Deze Nederlandse reactie op het arrest Chakroun was niet alleen weinig suc-
cesvol, ze had in feite averechts effect. Het verminderde de toch al geringe ge-
neigdheid van de Commissie om wijziging van de richtlijn voor te stellen. De Euro-
pese Commissie besloot in 2019 ook haar tweede verslag over de toepassing van 

46  Rapport Brede Heroverwegingen, april 2020, p. 33.
47   TK 32.417, nr. 14, p. 18-19.
48  Ministry of the Interior, Position Paper – The Dutch standpoint on EU migration policy, Den Haag 2011, p. 8.
49   Frankfurter Algemeine Zeitung 5 oktober 2011.
50   COM(2011)735 van 15 november 2011.
51   European Commission, Summary of stakeholder responses to the Green Paper on the right to family reunifica-

tion of third-country nationals, Brussel 11 mei 2012, p. 11.
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deze richtlijn met nadruk op een betere toepassing van de richtlijn door de lid-
staten en kondigde aan, zo nodig, inbreukprocedures te zullen voeren.52 Ze spreekt 
net als in het eerste verslag niet over mogelijke amendering. 

De richtlijn is nu, 18 jaar na vaststelling, nog steeds ongewijzigd. Dat is opmer-
kelijk omdat verschillende andere migratierichtlijnen intussen zijn gewijzigd of wij-
zigingsvoorstellen in de pijplijn zitten.53 

Betekenis van Chakroun in andere EU-lidstaten
De functie van het Hof is om aan uniforme uitleg en toepassing van het Unierecht 
bij te dragen. Alle lidstaten zijn gebonden aan de uitleg door het Hof van EU-instru-
menten waaraan ze zijn gebonden. Toch zal een arrest vaak meer aandacht krijgen 
en soms ook meer weerstand oproepen in de lidstaat van de verwijzende rechter. 
In andere lidstaten heeft de overheid bij onwelkome arresten vaak de neiging om 
in eerste instantie te argumenteren dat het arrest alleen of vooral geldt voor de 
lidstaat waaruit de prejudiciële vragen afkomstig waren. Om te illustreren dat het 
arrest Chakroun ook buiten Nederland betekenis kreeg, vermeld ik enkele effecten 
in drie andere lidstaten, België, Duitsland en Spanje. De vele verwijzingen naar het 
arrest in de literatuur over gezinshereniging in andere lidstaten vormen andere 
aanwijzingen voor die betekenis.

Volgens de website van de Raad voor de Vreemdelingenbetwistingen, de 
rechter in eerste aanleg in vreemdelingenzaken in België, werd tot oktober 2021 in 
1083 gepubliceerde uitspraken naar het arrest Chakroun verwezen.54 In 2011 was 
er één vermelding. Daarna namen de aantallen toe tot rond de 200 uitspraken met 
verwijzingen naar Chakroun in elk van de jaren 2014-2016. In 2011 werd in het par-
lementaire debat over een wijziging van de Belgische Vreemdelingenwet veelvuldig 
naar het arrest Chakroun verwezen.55 Die wijziging betrof de invoering van een in-
komensvoorwaarde voor gezinshereniging met Belgen, waardoor de sinds 1980 
geldende gelijke behandeling van Belgen en Unieburgers uit andere lidstaten op 
dit punt werd doorbroken. Bij een wijziging van de Belgische Vw in 2016 werd het 
voorschrift uit Chakroun dat per individueel geval moet worden nagegaan of een 
aanvrager die niet over het referentie-inkomen beschikt toch voldoende middelen 
heeft om zonder een beroep op bijstand te kunnen rond komen in de wet opgeno-
men, maar alleen voor gezinshereniging met Belgen en burgers van andere lidsta-

52   COM(2019)162 van 29 maart 2019, p. 17.
53   T. de Lange & K. Groenendijk, The EU’s legal migration acquis: Patching up the patchwork, Brussel, EPC Issue 

Paper 16 March 2021.
54  Arresten van de RvV <rvv-cce.be>.
55   Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers document DOC 53 0443/018 van 19 mei 2011.
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ten.56 In België staan, net als bijna alle lidstaten, maar anders dan in Nederland, de 
basisvoorwaarden voor gezinshereniging in de wet.

De databank van de Duitse vluchtelingenorganisatie Pro Asyl vermeldt 20 uit-
spraken van Duitse rechters waarin naar het arrest Chakroun wordt verwezen.57 
Daaronder zijn ook drie uitspraken van het Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), de 
hoogste bestuursrechter van Duitsland. In twee daarvan is het arrest Chakroun 
aanleiding om de rechtspraak inzake het inkomensvereiste minder restrictief uit te 
leggen.58 Overigens negeerde die rechter dat arrest volledig in zijn eerste principi-
ele uitspraak, drie weken na het arrest Chakroun, waarin de Duitse taaltest in het 
buitenland als verenigbaar met de richtlijn werd geoordeeld.59 In een latere uit-
spraak gaf het BVerwG ruiterlijk toe dat het die vraag aan het Hof in Luxemburg 
had moeten voorleggen. 

In Spanje wordt naar het arrest Chakroun vooral verwezen in uitspraken van 
de Spaanse Hoge Raad en de appelgerechten om te benadrukken dat beslissingen 
over gezinshereniging geïndividualiseerd gemotiveerd moeten worden. Dat ge-
beurt ook in een circulaire van de Directoraat-Generaal Migratie van juni 2020 over 
het inkomensvereiste bij gezinshereniging.60 In een lidstaat waar dat vereiste ken-
nelijk veel liberaler is geformuleerd dan in Nederland61 zal de betekenis van het 
arrest Chakroun voor de rechtspraktijk alleen daarom al geringer zijn dan in Neder-
land.

Betekenis voor het echtpaar Chakroun
Het echtpaar Chakroun, waar de zaak om was begonnen, heeft er zelf naar alle 
waarschijnlijkheid geen weet van dat hun naam voortleeft in een arrest dat fun-
geert als lichtend baken van EU-migratierecht in Nederland en andere lidstaten. 
Mr. Jap-A-Joe schreef begin september 2021: 

 Helaas, na de positieve uitspraak was het alsof de heer Chakroun van de 
aardbodem was verdwenen en dit is tot op de huidige dag zo gebleven. Alle 
pogingen hem te bereiken en deelgenoot te maken van de heuglijke uit-
spraak, waren vergeefs. Ik vrees dat hij is heengegaan zonder te weten wat 
zijn zaak in juridisch vreemdelingenland teweeg heeft gebracht.62

56   Wijziging van art. 42. par. 1, tweede lid Vw door art. 19 van de wet van 4 mei 2016, B.S. van 27 juni 2016.
57   <www.asyl.net/recht/entscheidungsdatenbank>.
58   BVerwG 16 november 2010, 1 C 20.09; en BVerwG 29 november 2012, 10 C 14.12.
59   BVerwG 30 maart 2010, 1 C 8.09.
60  Email van Diego Acosta Arcarazo van 11 oktober 2021.
61  Zie het arrest Khachab; en M. Wiersma, 'Boost voor duurzaamheidsvereiste, maar Nederland nog niet 

richtlijnproof', A&MR 2021, nr. 6/7, p. 358-360.
62   Email van 2 september 2021 aan Tesseltje de Lange.
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Mijn lessen van Chakroun 
Het arrest Chakroun speelde een belangrijke rol in de daadwerkelijke naleving van 
de Gezinsherenigingsrichtlijn in Nederland en andere lidstaten. Die richtlijn werd 
in 2003 vastgesteld. Het arrest Chakroun dateert van 2010. Twee concrete elemen-
ten van dat arrest werden in Nederland direct omgezet in nationale regels: de la-
gere inkomenseis en de afschaffing van gezinsvorming als argument voor stren-
gere voorwaarden voor gezinshereniging. Maar de daadwerkelijke naleving van 
enkele algemene regels uit dat arrest door de IND begon pas vanaf 2016. Die lange 
duur hield ook verband met de spanning tussen enerzijds de kern van de richtlijn 
en de daarop gebaseerde rechtspraak van het Hof van Justitie en anderzijds de aan 
die rechtspraak tegengestelde koers van regering en de politieke meerderheid in 
de Tweede Kamer. 

Voor de omslag in de rechtspraak en de bestuurlijke praktijk zijn naast de ar-
resten Chakroun en Khachab ook onvoorziene gebeurtenissen, zoals de opstelling 
van de Europese Commissie, het mislukken van de pogingen van achtereenvol-
gende Nederlandse kabinetten om wijzigingen in de richtlijn te bereiken en het 
onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens (2014) relevant. Ook de 
opstelling van andere dan de hoogste nationale rechters is relevant, zoals de afwij-
kende uitspraak van de VK Roermond of de prejudiciële vragen van de appelrech-
ter van Baskenland die de vragen in de zaak Khachab stelde.

Stafleden van het Centrum voor Migratierecht zijn in verschillende rollen als 
onderzoeker, docent, auteur of staatsburger actief geweest in alle fasen van de 
Chakroun-saga, van de lange voorgeschiedenis tot de jarenlange nasleep na het 
arrest. Zowel op uitnodiging, als op eigen initiatief. De interactie tussen het natio-
nale en het EU-niveau, maakt dat heel veel verschillende actoren in theorie alle-
maal adressant van op naleving van Unierecht gerichte acties kunnen zijn. Voor die 
acties is zowel juridische kennis van de verschillende regelsystemen, praktische 
kennis over de gang van zaken in de rechterlijke, politieke en administratieve pro-
cedures op verschillende niveaus, als empirische kennis over de feitelijke beteke-
nis van inhoudelijke en procedurele regels nodig. 

De diversiteit aan benodigde kennis maakt samenwerking onmisbaar. Andere 
vereisten zijn: zicht op de langere termijn (vele processen nemen jaren), een zeke-
re hardnekkigheid en ten slotte de bereidheid van wetenschappers om hun kennis 
te delen en hun werkzaamheden aan te passen aan de agenda, de vragen en dead-
lines van andere actoren. 

Terugkijkend ben ik blij verrast over hoeveel mensen in heel verschillende 
posities op het met emoties en waarden beladen onderwerp gezinsmigratie toch 
bereid zijn rationele en betrouwbare informatie te genereren, serieus te nemen en 
er iets mee te doen.
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Het verhaal van de zaak Noor en Meki Elgafaji 

door Karin Zwaan, m.m.v. Anjo Hekman en Mayke van Harn

Inleiding
Migratierechtadvocaten hebben veelal weinig of geen ervaring met procederen bij 
het Hof van Justitie. Soms neemt een rechter zelf het initiatief om prejudiciële vra-
gen te stellen en komt dat voor de advocaat als een verrassing. Dat was ook het 
geval in deze zaak.63 Ook in deze zaak heeft het CMR – samen met UNHCR en de 
VU - advies en ondersteuning geboden aan de advocaat in deze zaak, Anjo Hek-
man.64 

Bij die bijeenkomst op het kantoor van Anjo kregen we taartjes omdat er net 
een andere zaak op zijn kantoor succesvol was geëindigd. Daar bespraken we ech-
ter ook met René Bruin (UNHCR) op welke manier de UNHCR zou kunnen deelne-
men aan de procedure in Luxemburg. Daar kwam het idee van een standpuntbe-
paling van UNHCR op internet aan de orde. Op die manier kreeg UNHCR in deze 
zaak en veel volgende procedures over EU-asielinstrumenten een mogelijkheid om 
invloed op de rechtspraak van het Hof van Justitie over die instrumenten uit te 
oefenen, althans om ten minste zijn opvatting te laten horen.65

Deze bijdrage gaat over de juridische discussie in de Elgafaji zaak, de gevolgen 
van de uitspraak van het Hof van Justitie, én over het verhaal van de heer en me-
vrouw Elgafaji.

Feiten en actoren
Op 13 december 2006 vroeg het echtpaar Noor en Meki Elgafaji om een verblijfs-
vergunning asiel voor bepaalde tijd. Daarbij trachtten ze aan te tonen dat zij een 
reëel risico zouden lopen, indien zij zouden worden uitgezet naar hun land van 
herkomst, Irak. Ter onderbouwing van hun betoog beriepen zij zich op de bijzon-
dere feitelijke omstandigheden van hun zaak. Zo vermeldden zij dat de heer Elga-
faji, die sjiiet is, gedurende ongeveer twee jaar in Bagdad als veiligheidsagent had 
gewerkt voor de Britse organisatie Janusian Security, die het vervoer van personeel 
tussen de ‘groene’ zone en de luchthaven beveiligde. De oom van de heer Elgafaji, 
die bij dezelfde organisatie werkzaam was, was het doelwit geweest van milities. In 
zijn overlijdensakte stond dat hij bij een terroristische aanslag om het leven was 

63   Zie over de procedure in Luxemburg verder de bijdrage van Kees Groenendijk over Chakroun.
64   Anjo Hekman is werkzaam bij AHL advocaten te Utrecht <ahl-advocaten.nl>. Vanuit het CMR waren Kees 

Groenendijk en Karin Zwaan bij deze zaak betrokken, vanuit UNHCR René Bruin en vanuit de VU Hemme 
Battjes.

65   Karin Zwaan, UNHCR and the European Asylum Law, Nijmegen: WLP, 2005.
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gekomen. Enkele dagen daarna was een dreigbrief bevestigd aan de deur van de 
heer en mevrouw Elgafaji, zijn soennitische echtgenote, met de tekst ‘dood aan de 
collaborateurs’. Op basis van die gebeurtenissen had het echtpaar Elgafaji een 
asielaanvraag ingediend in Nederland, waar reeds de vader, de moeder en de zus-
sen van de heer Elgafaji woonden. 

Op 20 december 2006 wees de minister voor Vreemdelingenzaken en Inte-
gratie de asielaanvraag af. De minister was van oordeel dat de door Noor en Meki 
overgelegde stukken - zeker gezien het ontbreken van officiële documenten - niet 
volstonden om de ernstige en individuele bedreiging aan te tonen waaraan zij zou-
den worden blootgesteld indien zij zouden worden uitgezet naar hun land van her-
komst.66

Na de afwijzende beslissing stelden Noor en Meki Elgafaji beroep in bij de 
rechtbank. Deze interpreteerde de relevante bepalingen van de Kwalificatiericht-
lijn (KRi),67 te weten art. 15(b) en 15(c) KRi, anders dan de staatssecretaris.68  Art. 15 
KRi bepaalt dat ernstige schade bestaat uit: 

(a) doodstraf of executie; òf 
(b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een 

verzoeker in zijn land van herkomst; òf 
(c) ernstige en individuele bedreiging van het leven of de persoon van een bur-

ger als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of 
binnenlands gewapend conflict. 

De minister was van oordeel dat voor bescherming overeenkomstig art. 15(b) KRi 
of art. 15(c) KRi de bewijslast hetzelfde is. De nationale rechter oordeelde echter 
dat de hoge mate van individualisering van de bedreiging, die art. 15(b) KRi en de 
nationale bepaling (art. 29 Vw 2000) vereisen, in mindere mate wordt verlangd in 
het in art. 15(c) KRi bedoelde geval, dat rekening houdt met de omstandigheid van 
een gewapend conflict in het land van herkomst. 

Het bewijs van het bestaan van een individuele en ernstige bedreiging kan dan 
ook gemakkelijker worden geleverd in het kader van de toepassing van art. 15(c) 
KRi, dan in het kader van art. 15(b) KRi. De rechtbank oordeelde dat de besluiten 
van 20 december 2006 waarbij subsidiaire bescherming was geweigerd, werden 
vernietigd voor zover de in het kader van art. 15(c) KRi vereiste bewijslast was afge-
stemd op die welke wordt verlangd voor de toepassing van art. 15(b) (zoals overge-

66    Zodat hun situatie niet binnen de werkingssfeer van art. 29(1)(b) en (d) Vw 2000 viel.
67  Kwalificatierichtlijn II: Richtlijn 2011/95.
68   Rb. Den Haag zp Almelo 21 maart 2017, AWB 07/9531 en 07/9527.
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nomen in art. 29(1)(b) Vw 2000). Daar voegde de rechtbank nog aan toe dat de 
minister had moeten onderzoeken of er geen redenen waren om Noor en Meki 
Elgafaji conform art. 29(1)(d) Vw 2000 subsidiaire bescherming te verlenen op grond 
van ernstige schade, zoals opgenomen in art. 15(c) KRi. 

Tegen deze uitspraak werd hoger beroep ingesteld. De Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State (ABRvS) behandelde de zaak op zitting 27 sep-
tember 2007 en op 12 oktober werden door de ABRvS prejudiciële vragen ge-
steld.69

De aanloop naar het arrest Elgafaji
Het Nederlandse asiel- en vluchtelingenrecht wordt met name bepaald door het 
Vluchtelingenverdrag, het EVRM en het Gemeenschappelijk Europees asielstelsel 
(GEAS). Zowel in het Unierecht als het Nederlandse recht bestaat internationale 
bescherming in twee vormen: (1) de bescherming als vluchteling, én (2) de zoge-
noemde subsidiaire bescherming.70 Het begrip subsidiaire bescherming is gedefini-
eerd in de Kwalificatierichtlijn.71 Een persoon die voor subsidiaire bescherming in 
aanmerking komt, is een burger van een derde land of een staatloze die niet voor 
de vluchtelingenstatus in aanmerking komt, doch ten aanzien van wie er zwaarwe-
gende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van her-
komst, of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk 
verbleef, terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige schade als omschreven 
in art. 15 KRi, en op wie art. 17(1) en (2) KRi niet van toepassing zijn, en die zich niet 
onder de bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen. 

Asielzoekers die niet worden aangemerkt als vluchteling in de zin van het 
Vluchtelingenverdrag kunnen dus wel in aanmerking komen voor subsidiaire be-
scherming. Die bescherming wordt vooral geboden in de situatie dat uitzetting naar 
het land van herkomst in strijd wordt geacht met art. 3 EVRM.72 Zij krijgen dan een 
asielvergunning op de b-grond. De criteria daarvoor staan in art. 29(1)(b) Vw en art. 
15 KRi.

69 ABRvS 12 oktober 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB5841, JV 2007/531, m.nt. Spijkerboer.
70  Art. 2(a) KRi.
71   Art. 1(f) KRi.
72   Wil er sprake zijn van een met artikel 3 EVRM strijdige behandeling dan moet er sprake zijn van een mini-

mum level of severity: EHRM 5 februari 2015, 51428/10, A.M.E. t. NL, JV 2015/58; EHRM 4 november 2014, 
29217/12, Tarakhel t. Zwitserland, JV 2014/384, m.nt. Battjes.
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Er moet dan sprake zijn van zwaarwegende gronden dat de vreemdeling bij 
terugkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade.73 Art. 15 KRi bevat de 
criteria voor het bestaan van ‘ernstige schade’ met het oog op zogenoemde subsi-
diaire bescherming. Art. 15 KRi, met name onderdeel (c), is onderwerp geweest van 
veel discussie, zowel tussen lidstaten onderling als in de lidstaten zelf. Het was 
vooral onduidelijk hoe de individuele bedreiging moest worden beoordeeld in een 
situatie van willekeurig geweld. Die onduidelijkheid was dan ook de reden dat de 
ABRvS prejudiciële vragen stelde.

Het waarom van de verwijzing door de Afdeling Bestuursrecht-
spraak
De ABRvS stelde in oktober 2007 als eerste nationale rechter in de EU prejudiciële 
vragen over een van de asielrichtlijnen.74 De ABRvS zag zich geconfronteerd met 
sterk uiteenlopende standpunten. Zo overwoog de rechtbank dat er slechts een 
zelfstandige betekenis toekomt aan art. 15(c) KRi jo art. 2(e), KRi, indien daarmee 
bescherming wordt geboden aan personen die niet reeds bescherming genieten 
op grond van art. 15(a) en 15(b) KRi. Daarom dient art. 15(c) KRi zo te worden gele-
zen dat de daarin genoemde bedreiging niet op dezelfde geïndividualiseerde wijze 
aannemelijk hoeft te worden gemaakt als de behandeling zoals opgenomen in art. 
15(b) KRi. De toetsing aan art. 15(c) KRi komt dan ook niet overeen met de toetsing 
die wordt verricht ingevolge art. 29(1)(b) Vw 2000. 

De minister was daarentegen van mening dat er geen relatie bestaat tussen 
art. 15(c) KRi en art. 29(1)(d) Vw 2000. Art. 15(c) KRi jo art. 2(e) KRi valt volgens de 
staatssecretaris onder de reikwijdte van art. 29(1)(b) Vw 2000. Hij voerde daartoe 
aan dat art. 15(c) KRi en art. 29(1)(b) Vw 2000 invulling geeft aan het verbod van 
refoulement, zoals opgenomen in art. 3 EVRM. 

In haar verwijzingsuitspraak had de ABRvS de relevante jurisprudentie van 
het EHRM inzake art. 3 EVRM opgenomen omdat er bij de uitleg van het begrip in-
dividuele bedreiging, uit art. 15(c) KRi, rekening moet worden gehouden met de ju-
risprudentie van het EHRM inzake art. 3 EVRM en het individualiseringsvereiste.75 
Voor de beoordeling van de zaak was de betekenis van art. 15(c) KRi bepalend. 
Daar komt bij dat art. 15(c) KRi destijds nog niet omgezet was in de Nederlandse 
wetgeving. Het Hof moest dus opheldering bieden. De ABRvS stelde het Hof de 
volgende prejudiciële vragen: 

73   In de Engelse taalversie van de Kwalificatierichtlijn wordt gesproken van substantial grounds. De in het 
Nederlandse recht gebruikelijke vertaling daarvan is: gegronde redenen.

74   ABRvS 12 oktober 2007, 200702174/1, NAV 2007/46 m.nt. Den Heijer.
75  EHRM 30 oktober 1991, 13163/87, Vilvarajah t. VK; EHRM 6 maart 2001, 45276/99, Hilal t. VK; EHRM 17 

februari 2004, 58510/00, Venkadajalasarma t. NL; EHRM 11 januari 2007, 1948/04, Salah Sheekh t. NL.
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1.  Dient artikel 15, aanhef en onder c, van richtlijn 2004/83/EG inzake minimum-
normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen 
als vluchtelingen of als personen die anderszins internationale bescherming 
behoeven en de inhoud van de verleende bescherming, aldus te worden 
uitgelegd dat die bepaling uitsluitend bescherming biedt in een situatie waar-
op ook artikel 3 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, zoals uitgelegd in de jurisprudentie van het 
Europees Hof voor de rechten van de mens, betrekking heeft, of biedt eerst-
genoemde bepaling in vergelijking met artikel 3 van het verdrag een aanvul-
lende of andere bescherming? 

2.  Indien artikel 15, aanhef en onder c, van de richtlijn in vergelijking met artikel 
3 van het verdrag een aanvullende of andere bescherming biedt, wat zijn in 
dat geval de criteria om te beoordelen of een persoon die stelt voor de subsi-
diaire-beschermingsstatus in aanmerking te komen, een reëel risico loopt op 
ernstige en individuele bedreiging als gevolg van willekeurig geweld, als be-
doeld in artikel 15, aanhef en onder c, gelezen in samenhang met artikel 2, 
aanhef en onder e, van de richtlijn?

In afwachting van het antwoord op deze vragen werden in Nederland tientallen 
rechtszaken opgeschort.  

De kern van het arrest Elgafaji
Ter beantwoording van de eerste prejudiciële vraag oordeelde het HvJEG dat de 
interpretatie van art. 15(c) KRi autonoom moet geschieden maar met eerbiediging 
van de grondrechten, zoals deze door het EVRM worden gewaarborgd.76 In tegen-
stelling tot art. 15(b) KRi, verschilt de inhoud van art. 15(c) KRi van die van art. 3 
EVRM. Volgens het Hof is deze uitleg van art. 15(c) KRi volledig verenigbaar met het 
EVRM,77 daaronder begrepen de rechtspraak van het EHRM omtrent art. 3 EVRM. 
Het HvJEG verwijst hierbij naar het EHRM arrest N.A. tegen Verenigd Koninkrijk, waar-
in het EHRM oordeelde dat een algemene situatie van geweld alleen in de meest 
extreme gevallen van algemeen geweld kan leiden tot het oordeel dat iedere uit-
zetting een schending van art. 3 EVRM inhoudt.78 Het antwoord op de vraag of art. 
15(c) KRi alleen bescherming biedt als art. 3 EVRM dat ook doet, dient dan ook 
ontkennend te worden beantwoord.

76   HvJEG 17 februari 2009, C-465/07, Elgafaji, ECLI:EU:C:2009:94; NAV 2009/11 m.nt. Battjes; RV 1950-2021/8, 
m.nt. Battjes; JV 2009/111, m.nt. T.P. Spijkerboer. Conform de conclusie van AG Maduro: HvJEU (AG) 9 
september 2008, C-465/07, Elgafaji, ECLI:EU:C:2008:479.

77   EHRM 7 januari 2007, 1948/04, Salah Sheekh; EHRM 27 mei 2008, 26565/05, N.; EHRM 28 juni 2011, 
 8319/07, Sufi en Elmi, EHRC 2011/125, m.nt. Den Heijer.
78   EHRM 17 juli 2008, 25904/07, N.A. t. VK; NAV 2008/27, m.nt. Bruin; JV 2008/329, m.nt. Spijkerboer.
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Met de tweede vraag wilde de ABRvS vernemen welke criteria ten grondslag 
liggen aan de beoordeling of een asielzoeker een reëel risico loopt op ernstige en 
individuele bedreiging als gevolg van willekeurig geweld. Daarbij wordt de vraag 
gesteld of voor de toepasselijkheid van art. 15(c) KRi, gelezen in samenhang met 
art. 2(e) KRi, vereist is dat de asielzoeker aantoont dat hij specifiek wordt geviseerd 
om redenen die te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden. In het 
bijzonder wenst te Afdeling te vernemen welke betekenis toekomt aan de woorden 
‘individuele bedreiging’. 

Het HvJEG begint de beantwoording van de tweede vraag door te benadrukken 
dat vooropgesteld dient te worden dat het hoofddoel van de KRi is om te verzekeren 
dat in alle lidstaten een minimumniveau aan bescherming wordt geboden aan 
personen die werkelijk bescherming behoeven. De in de richtlijn gedefinieerde 
schade, namelijk een ‘ernstige en individuele bedreiging van het leven of de per-
soon van de verzoeker’, heeft betrekking op een algemener risico op schade dan 
de in art. 15(a) en 15(b) KRi gedefinieerde soorten schade, die doelen op situaties 
waarin de verzoeker specifiek wordt blootgesteld aan het risico op een bepaald 
soort schade. Het gaat hier enerzijds om doodstraf of executie en anderzijds om 
foltering, onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. Daartoe 
overweegt het HvJEG dat er ruimer wordt gedoeld op een bedreiging van het leven 
of de persoon van een burger, en niet op bepaalde gewelddadigheden. Een 
dergelijke bedreiging is inherent aan een algemene situatie van ‘internationaal of 
binnenlands gewapend conflict’. Het geweld, dat de oorzaak is van de bedreiging, 
is tot slot ‘willekeurig’, inhoudende dat het geweld gericht kan zijn tot personen 
ongeacht hun persoonlijke omstandigheden, aldus het Hof. 

Vervolgens oordeelt het HvJEG, op basis van de autonome uitleg van art. 15(c) 
KRi, over de verhouding tussen het individuele aspect en het willekeurig geweld, 
dat bij wijze van uitzondering sprake kan zijn van een ‘ernstige en individuele be-
dreiging als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict’ 
als de mate van willekeurig geweld in een land zo hoog is dat er zwaarwegende 
gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het be-
trokken land of gebied, alleen al door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico op 
ernstige schade loopt.79 In een dergelijke uitzonderlijke situatie is het derhalve niet 
nodig voor de persoon om persoonlijke omstandigheden aan te dragen om aan te 
tonen dat hij specifiek wordt geviseerd om redenen die te maken hebben met zijn 

79   Over art. 15(c) KRi: HvJEU 30 januari 2014, C-285/12, Diakité, ECLI:EU¬:C:2014:39, JV 2014/61, m.nt. Den 
Heijer
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persoonlijke omstandigheden.80 Het gaat hier derhalve om persoonlijke omstandig-
heden die maken dat een burger specifiek wordt geraakt door willekeurig geweld, 
zonder dat hij specifiek doelwit is van de strijdende partijen. 

Verder kan bij de individuele beoordeling van een verzoek om subsidiaire be-
scherming rekening worden gehouden met:

 (...) de geografische omvang van de situatie van willekeurig geweld en met de 
daadwerkelijke bestemming van de verzoeker wanneer hij naar het betrok-
ken land terugkeert, en

 in voorkomend geval het bestaan van een duidelijke aanwijzing dat er een 
reëel risico is, zoals het feit dat de verzoeker reeds is blootgesteld aan ern-
stige schade of dat hij rechtstreeks is bedreigd met dergelijke schade, tenzij 
er goede redenen zijn om aan te nemen dat die ernstige schade zich niet 
opnieuw zal voordoen; indien deze aanwijzing er is, kan de mate van wille-
keurig geweld die vereist is om voor subsidiaire bescherming in aanmerking 
te komen, lager zijn.81

De relevante bepalingen van de richtlijn moeten daarom volgens het Hof als volgt 
worden uitgelegd:

 (...) opdat sprake is van een ernstige en individuele bedreiging van het leven 
of de persoon van degene die om subsidiaire bescherming verzoekt, is het 
niet noodzakelijk dat deze persoon aantoont dat hij specifiek wordt geviseerd 
om redenen die te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden;

 bij wijze van uitzondering kan een dergelijke bedreiging worden geacht aan-
wezig te zijn wanneer de mate van willekeurig geweld in het aan de gang 
zijnde gewapende conflict, die wordt beoordeeld door de bevoegde nationale 
autoriteiten waarbij een verzoek om subsidiaire bescherming is ingediend of 
door de rechters van een lidstaat, dermate hoog is dat er zwaarwegende 
gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het 
betrokken land of naar het betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid 
aldaar een reëel risico op ernstige en individuele bedreiging zou lopen.82  

80   HvJEU 17 februari 2009, C-465/07, Elgafaji, ECLI:EU:C:2009:94; JV 2009/111, m.nt. Spijkerboer; NAV 
2009/11, m.nt. Battjes, para. 39. 

 Zie ook: HvJEU 30 januari 2014, C-285/12, Diakité, ECLI:EU¬:C:2014:39, para. 31. 
81   Elgafaji, punt 40.
82   Elgafaji, punt 43
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Art. 15(c) KRi bevat, aldus het HvJEG, een specifieke Unierechtelijke grond voor sub-
sidiaire bescherming die ‘een eigen werkingssfeer’ kan hebben.83 

Betekenis van het arrest Elgafaji
Het arrest heeft betekenis op verschillende niveaus: EU, nationaal én, tot op zekere 
hoogte, privé.

Betekenis van Elgafaji op EU-niveau
In Elgafaji heeft het Hof van Justitie overwogen dat art. 15(c) KRi bescherming biedt 
wanneer de mate van willekeurig geweld dermate hoog is dat een burger louter 
door zijn aanwezigheid in het betreffende gebied een reëel risico loopt op ernstige 
bedreiging van leven of persoon. De tekst van art. 15(c) KRi alsook het arrest bie-
den handvatten voor het beoordelen of er sprake is van een dergelijke situatie. Zo 
moet er sprake zijn van een gewapend conflict en een hoge mate van willekeurig 
geweld. Toch bestaat er nog steeds grote onduidelijkheid over de vraag wanneer 
aannemelijk is gemaakt dat zich een dergelijke situatie voordoet. Wat is bijvoor-
beeld een hoge mate van willekeurig geweld? 

Onduidelijkheid bestaat of het Hof van Justitie in Elgafaji ook toepasselijkheid 
van deze bepaling mogelijk acht in conflictsituaties waarin het willekeurig geweld 
niet zodanig is dat alle burgers een art. 3 EVRM-risico lopen, maar bepaalde (groe-
pen) burgers wél door bijzondere individuele omstandigheden. Het Hof heeft ook 
niet in Elgafaji overwogen welke factoren betrokken moeten worden bij de beant-
woording van die vraag. 

Voor de individuele bedreiging van leven of persoon van art. 15(c) KRi is niet 
vereist dat sprake is van op het individu gericht geweld. Van zo’n bedreiging is, bij 
wijze van uitzondering, sprake in geval van een zodanige mate van willekeurig ge-
weld, dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat een vreemdeling 
louter door zijn aanwezigheid een reëel risico op een bedreiging van leven of per-
soon zou lopen. Het Hof geeft aan dat dat moet worden beoordeeld door nationale 
autoriteiten of rechters. Het Hof is immers geen feitenrechter. Helaas was het 
criterium dat het Hof in antwoord op de prejudiciële vragen gaf zo abstract, dat 
niet duidelijk was op welke situaties het ziet.84 De betekenis van Elgafaji op EU-
niveau bleek derhalve niet zo groot.85

83   HvJEG 17 februari 2009, C-465/07, Elgafaji, ECLI:EU:C:2009:94, RV 1950-2019/5, m.nt. Battjes, punt 36.
84   HvJEU 17 februari 2009, C-465/07, Elgafaji, ECLI:EU:C:2009:94, JV 2009/111 m.nt. Spijkerboer.
85  M. Baumgärtel, Demanding Rights. Europe’s Supranational Courts and the Dilemma of Migrant Vulnerability, 

Cambridge University Press 2019, p. 17-24.
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Betekenis voor Nederland
Het Hof overweegt in Elgafaji dat: 

 (...) hoe meer de verzoeker eventueel het bewijs kan leveren dat hij specifiek 
wordt geraakt om redenen die te maken hebben met zijn persoonlijke om-
standigheden, hoe lager de mate van willekeurig geweld zal zijn die vereist is 
opdat hij in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming.86

Het is onduidelijk of deze overweging van het Hof alleen betrekking heeft op art. 
15(c) KRi of op het gehele artikel. Het Hof spreekt in deze rechtsoverweging name-
lijk over ‘subsidiaire bescherming’ en niet over ‘ernstige en individuele bedreiging 
van het leven of de persoon’ of de in art. 15(c) bedoelde ‘ernstige bedreiging’. 

De ABRvS leidde uit Elgafaji af dat art. 15(c) KRi slechts ziet op een uitzonder-
lijke situatie van een hoge mate van willekeurig geweld.87 Toepasselijkheid van art. 
15(c) KRi kan leiden tot verlening van een vergunning op grond van art. 29(1)(b) Vw 
2000, dat art. 3 EVRM omzet in een verleningsgrond voor de verblijfsvergunning 
asiel. 

Op nationaal niveau was sprake van verschillende interpretaties van Elgafaji. 
Een aantal Nederlandse rechtbanken overwoog dat art. 15(c) KRi een ruimer toe-
passingsbereik had dan enkel de uitzonderlijke situatie.88 De meervoudige kamer 
van rechtbank Amsterdam overwoog onder verwijzing naar r.o. 39 van Elgafaji:
 
 De derde categorie bestrijkt die gevallen waarin sprake is van een lagere 

mate van willekeurig geweld dan [de] uitzonderlijke situatie van totaalgeweld, 
maar waarin niettemin sprake is van een aanzienlijke schaal en mate van 
geweld. In die gevallen zal de betreffende vreemdeling tot op zekere hoogte 
aannemelijk moeten maken dat hij specifiek wordt geraakt om redenen die 
te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden. Hier gaat het, met 
andere woorden, om gevallen waarin iemand niet louter door zijn aan-
wezigheid, of door het behoren tot een bepaalde groep van personen, een 
reëel risico loopt, maar waarin het willekeurige geweld in het desbetreffende 

86   Elgafaji, punt 39.
87   ABRvS 25 mei 2009, 200702174/2/V2, NAV 2009/24, m.nt. den Heijer; JV 2009/291 m.nt. Boeles. In deze 

uitspraak past de ABRvS het prejudiciële antwoord van het HvJEG toe op het concrete geval van Noor en 
Meki Elgafaji.

88   Rb. Den Haag zp Haarlem 26 november 2009, ECLI:NL:RBSGR:2009:BL0869; Rb. Den Haag zp Amsterdam 
30 december 2009, AWB 08/15991; Rb. Den Haag zp Maastricht 15 januari 2009, AWB 09/2653. Zie ook: Y. 
Bonroy, S. Rafi & L. Talsma, ‘Tot prejudiciële verwijzing nopende twijfel’, A&MR 2010, nr. 5/6, p. 301-309.
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land wel dusdanig ernstige vormen aanneemt dat minder hoge eisen mogen 
worden gesteld aan het aannemelijk maken van specificiteit van persoonlijke 
omstandigheden.89 

In het Nederlandse landgebonden asielbeleid wordt onder meer vastgesteld of 
sprake is van een dergelijke uitzonderlijke situatie.90 Ook kan de staatssecretaris 
invloed uitoefenen op de benodigde individualisering door bijvoorbeeld vast te 
stellen dat sprake is van systematische blootstelling van een bevolkingsgroep of 
sociale groep aan daden van vervolging, foltering of onmenselijke of vernederende 
behandeling, of door een bevolkingsgroep aan te merken als kwetsbare minder-
heidsgroep.91 In het geval van de mogelijkheid van subsidiaire bescherming in de 
zin van art. 29(1)(b) Vw wordt gesproken van een ‘kwetsbare minderheidsgroep’. In 
het geval van het bestaan van vluchtelingschap in de zin van art. 29(1)(a) Vw wordt 
gesproken van een ‘risicogroep’.92

Net zoals wanneer het gaat om vervolging zijn de actoren die ernstige schade 
kunnen toebrengen veelal de machthebbers in het land van herkomst. Maar ook 
partijen of organisaties die de staat of een aanzienlijk deel van zijn grondgebied 
beheersen en derden kunnen actoren van vervolging zijn, indien kan worden aan-
getoond dat de machthebbers geen bescherming kunnen of willen bieden tegen 
vervolging of ernstige schade.93 Indien de ernstige schade zich beperkt tot een 
bepaald gebied, kan (evenals bij de vaststelling van vluchtelingschap) een binnen-
lands vlucht- of vestigingsalternatief bestaan.94

In de vreemdelingencirculaire staat dat er sprake is van een uitzonderlijke si-
tuatie als bedoeld in art. 3 EVRM - en art. 15(c) KRi - indien de algehele gewelds- en 
mensenrechtensituatie in het land van herkomst, of in een bepaald gebied in dit 
land zo uitzonderlijk slecht is dat voor elke vreemdeling, ongeacht de individuele 
omstandigheden bij terugkeer een reëel risico op ernstige schade. Het EHRM 
noemt dat: most extreme cases of general violence.95 De minister resp. staatssecre-
taris is bevoegd een situatie in een land van herkomst aan te merken als een uit-
zonderlijke situatie. Bij de vraag of sprake is van een uitzonderlijke situatie worden 
in ieder geval de volgende elementen in samenhang gewogen:96

89   Rb. Den Haag zp Amsterdam 30 december 2009, AWB 08/15991.
90  C2/3.3 Vc. 
91   C2/3.3 Vc. Zie ook ABRvS 21 april 2007, ECLI:NL:RVS¬:2017:1119; EHRM 25 februari 2020, 68377/17 en 

530/18, A.S.N. et al. t. NL. Naast het relaas moeten ook de individuele omstandigheden voor risicogroepen 
en kwetsbare minderheidsgroepen getoetst worden.

92   C7 Vc (Landgebonden asielbeleid).
93  Art. 6 KRi. EHRM 27 april 1997, 24573/94, H.L.R. t. Frankrijk. 
94   Art. 8 KRi (binnenlandse bescherming); Art. 3.37d VV.
95   EHRM 17 juli 2008, 25904/07, N.A. t. het VK, punt 115.
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• de vraag of partijen bij het conflict oorlogsmethoden hanteren die de kans op 
burgerslachtoffers vergroten of burgers als doel nemen;

• de vraag of het gebruik van die methoden wijdverbreid is bij de strijdende 
partijen;

• de vraag of het geweld wijdverbreid is of plaatselijk;
• de vraag of er een veiligheidsstructuur aanwezig is;
• de aantallen doden, gewonden en ontheemden onder de burgerbevolking 

ten gevolge van de strijd.

Betekenis van Elgafaji in andere EU-lidstaten
Dat de toepassing van art. 15(c) KRi niet eenvoudig is, blijkt onder meer uit een 
studie van EASO over de toepassing van dit artikel in een aantal EU-landen.97 On-
derzocht werd in welke EU-lidstaten (in 2015) werd aangenomen dat de algemene 
mensenrechtensituatie in vier landen (Afghanistan, Irak, Somalië en Syrië) zodanig 
slecht is, dat sprake is van een situatie van art. 15(c) KRi. De uitkomst was dat het 
met betrekking tot Afghanistan ging om dertien lidstaten; met betrekking tot Irak 
ging het om vijftien lidstaten; met betrekking tot Somalië ging het om zestien lid-
staten; en met betrekking tot Syrië ging het om 18 lidstaten, die telkens uitgingen 
van een art. 15(c)-situatie in die respectievelijke landen. 

Nederland had noch ten aanzien van Afghanistan, Irak, Somalië of Syrië een 
art. 15(c)-beleid.98 De ABRvS oordeelde overigens dat ook in Libië geen sprake was 
van een art. 15(c)-situatie, terwijl het UK Upper Tribunal dit wel vaststelde.99

De ABRvS leidde uit het Elgafaji af dat art. 15(c) KRi slechts ziet op een uitzon-
derlijke situatie van een hoge mate van willekeurig geweld. Een andersluidende 
interpretatie is echter ook mogelijk.100 Bijvoorbeeld in die zin dat art. 15(c) KRi ook 
bescherming biedt ten tijde van gewapende conflicten met een lagere mate van 
willekeurig geweld. Een aantal rechters van andere lidstaten heeft Elgafaji ook al op 
deze wijze uitgelegd. Het Duitse Bundesverwaltungsgericht oordeelde in juli 2009 
dat de bescherming die art. 15(c) biedt, op twee situaties ziet. Aan de ene kant is er 
de hierboven al besproken situatie van een hoge mate van willekeurig geweld. Aan 

96   C2/3.1.5 Vc.
97   UNHCR, Safe at Last? Law and Practice in Selected EU Member States with Respect to Asylum-Seekers Fleeing In-

discriminate Violence, 27 July 2011, <www.refworld.org/docid/ 4e2ee0022.html> [accessed 30 November 
2021], p. 50; EASO, The Implementation of Article 15(c) QD in EU Member States, July 2015,  <www.refworld.
org/docid/55bf1f794.html> [accessed 30 November 2021]; Europese Commissie, ‘Evaluation of the ap-
plication of the recast Qualification Directive (2011/95/EU)’ januari 2019.

98   ABRvS 18 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4200, NJB 2020/134.
99   ABRvS 4 januari 2018, 201706705/1/V2, ECLI:NL:RVS:2018:1; [2017] UKUT 263 (IAC) 28 juni 2017 (ZMM). 
100  Y. Bonroy, S.Rafi & L. Talsma, ‘Tot prejudiciële verwijzing nopende twijfel’, A&MR 2010, nr. 5/6, p. 301-309.
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de andere kant kan het, in bepaalde situaties zo zijn dat de vreemdeling bescher-
ming op grond van art. 15(c) KRi dient te krijgen indien er zich risico verhogende, 
persoonlijke omstandigheden voordoen.101 

Betekenis voor het echtpaar Elgafaji
De familie Elgafaji woont nog altijd in Nederland. Maar dat is niet dankzij de hier-
boven besproken rechtsgang of de uitspraak van het HvJEU. De asielprocedure die 
startte in 2006, was complex. Eerst volgde een afwijzing, daarna een gewonnen 
beroep, maar de minister ging in hoger beroep. Vervolgens stelde de ABRvS pre-
judiciële vragen, hetgeen tot een jarenlange verlenging van de procedure leidde. 
Intussen was in 2008 een dochter geboren in Nederland, en was ook het categori-
ale beschermingsbeleid voor Irak gestart. Dat laatste betekende dat alle Irakezen 
een voorwaardelijke asielvergunning kregen op grond van de algemene situatie. En 
omdat de procedure van de Elgafaji’s nog in hoger beroep aanhangig was, verble-
ven zij enkel nog hier met hun W-document in een AZC.

Na veel aandringen kreeg Anjo Hekman het bij de landsadvocaat voor elkaar 
dat ze per mei 2008 ook deze voorwaardelijke asielvergunning kregen,102 terwijl ze 
nog wachtten op antwoord uit Luxemburg en de uiteindelijke uitspraak van de 
ABRvS. De antwoorden uit Luxemburg hielpen Noor en Meki echter niet en het 
hoger beroep van de minister werd gegrond verklaard en het beroep alsnog onge-
grond. Daarna volgende verschillende procedures onder meer vanwege het toene-
mende (sektarische) geweld in Bagdad. Noor en Meki waren namelijk ook nog eens 
een ‘gemengd stel’ (sjiitisch/soennitisch). Daarbij werd echter niet dat zij wellicht 
recht hadden op een asielstatus in plaats van die voorwaardelijke status op grond 
van de algemene situatie.

In die periode was nog wel een keer een beroep gewonnen met het argument 
dat er vanwege de expliciete casusbeschrijving met naam en toenaam in de pre-
judiciële uitspraak van het HvJEG, er een nieuwe asielgrond was ontstaan. De rech-
ter oordeelde dat op grond van de landeninformatie niet ongemotiveerd betoogd 
kon worden dat deze internationaal gepubliceerde uitspraak geen extra risico kon 
opleveren. De minister heeft echter op een later tijdstip, beter gemotiveerd, dit 
argument alsnog afgewezen.

Daarna ontstond er een periode van verblijf zonder status in verband met de 
beëindiging van de categoriale bescherming. Vanwege de geboorte van een kind in 
Nederland, en problemen bij het verkrijgen van de juiste documenten van de am-
bassade, lukte het hun niet om uit te reizen. Ze stonden nog wel, uiteraard, onder 

101  Bundesverwaltungsgericht, 14 juli 2009 (10 C 9.08).
102  Categoriale bescherming o.g.v. art. 29(1)(d) Vw (oud).
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toezicht van de Nederlandse overheid. Ook de kinderen gingen naar school. Ze 
waren goed aan het inburgeren.

Hun aanvraag op grond van het kinderpardon werd uiteindelijk afgewezen op 
het destijds zeer bekritiseerde “niet-meewerken-argument”. Hoewel ze trouw op 
afspraken verschenen, was het missen van één afspraak bij de DT&V al reden om 
te stellen dat ze niet meewerkten aan terugkeer. Later werd ook nog tegengewor-
pen dat de Elgafaji’s zich niet voldoende inspanden om documenten te verkrijgen 
voor terugkeer. Terwijl ze nooit een vertrekplicht hadden vanwege lopende proce-
dures.

Uiteindelijk is met behulp van een brief van de burgemeester, die uitvoerig 
betoogde hoe goed ze waren ingeburgerd, op grond van alle feiten en omstandig-
heden de verblijfsvergunning niet-tijdelijk humanitair verleend in 2016. Tien jaar 
na binnenkomst.

Ondanks veel en vriendelijk app-contact is het nooit tot een ontmoeting geko-
men tussen mij en de familie Elgafaji. Ik weet dat Meki werkt in de transportsector, 
en het heel druk heeft. Maar ik kreeg ook de indruk dat zij het verleden liever willen 
laten rusten, en zich richten op hun leven in Nederland met hun kinderen.

Mijn lessen van Elgafaji
De betekenis van het arrest blijkt achteraf, zowel met het oog op de toepassing van 
art. 15(c) KRi als voor de familie Elgafaji zelf, nogal teleurstellend. Er blijven nog 
veel vragen om te beantwoorden als het gaat om de toepassing van art. 15(c) KRi. 
Ook de vreemdelingenkamer Haarlem onderkent dat en heeft recent opnieuw pre-
judiciële vragen gesteld over de toepassing van art. 15(c) KRi.103 De rechtbank 
schrijft dat - hoewel het HvJEU in Elgafaji een aantal aanwijzingen geeft - het voor 
de uitleg van art. 15(c) KRi inmiddels is gebleken dat er onduidelijkheden zijn blij-
ven bestaan. Deze onduidelijkheden zien op de reikwijdte van de bescherming die 
art. 15(c) KRi biedt en de relevante factoren bij de te maken beoordeling. Ten aan-
zien van de reikwijdte van art. 15(c) KRi zien de verschillen in uitleg in de kern op de 
vraag of de toepassing van deze bepaling beperkt is tot de uitzonderlijke situatie 
waarin de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde conflict dermate 
hoog is, dat er zwaarwegende redenen bestaan om aan te nemen dat een burger 
louter door zijn aanwezigheid daar een reëel risico op ernstige schade zou lo-
pen.104

103 Rb. Den Haag zp Haarlem 19 oktober 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:10488; HvJEU (aanhangig) C-579/20. 
Zie: S. Kok & S. Pamir, ‘Uitspraak uitgelicht. Welke mate van willekeurig geweld is vereist voor subsidiaire 
bescherming?’, A&MR 2021/1, p. 109-113.

104 Dit betreft de glijdende schaal.
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105 HvJEG 17 februari 2009, C-465/07, Elgafaji, ECLI:EU:C:2009:94, RV 1950-2019/5, m.nt. Battjes; HvJEU 30 
januari 2014, C-285/12, Diakité, ECLI:EU:C:2014:39, JV 2014/61, m.nt. Den Heijer; HvJEU 10 juni 2021, 
C-901/19, C.F. & D.N., ECLI:EU:C:2021:472.

106 Art. 1 Handvest.

In de uitspraken Elgafaji, Diakité en C.F. & D.N. is slechts een begin gemaakt 
met de verduidelijking van art. 15(c) KRi.105 De levensverhalen van de mensen om 
wie het gaat in deze zaken, helpen de EU en haar lidstaten om stap voor stap te 
bouwen aan een menswaardig asielrecht.106
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Het verhaal van Meriam Jeunesse

door Tesseltje de Lange m.m.v. Berinay Aydin

“Ze heeft geopteerd!” Met die mededeling begint mijn telefoongesprek met advo-
caat Gerda Later. Ik bel haar op een regenachtige vrijdagmiddag, herfst 2021, om 
contact te leggen met Miriam Jeunesse, omdat ik haar verhaal wil opschrijven voor 
de viering van 25 jaar Centrum voor Migratierecht. Gerda Later was haar advocaat 
en kreeg vlak voordat ik belde nog een berichtje met foto’s van de kinderen van 
Miriam Jeunesse. “Ze zijn zo groot geworden”, roept Gerda uit, en “Haar oudste 
zoon studeert rechten, hé!” Gerda Later is trots. Het gaat goed met de kinderen, 
wier belang doorslaggevend was in de rechtszaak van hun moeder. 

De advocaat
Wie Gerda Later kent, weet dat zij een stortvloed van verhalen is. Ze vertelt meteen 
uitvoerig over haar trip met Miriam Jeunesse en de kinderen naar Groningen. Daar 
gingen ze heen om een orthopedagogisch rapport te krijgen over de ontwikkeling 
van de kinderen en de risico’s van ontworteling bij een gedwongen vertrek met hun 
moeder naar Suriname. Gerda Later reed hen erheen, door de polder, en terug 
over de Afsluitdijk, met een tussenstop voor een foto van Miriam voor het stand-
beeld van Cornelis Lely. 

Gerda Later schreef mij dat Miriam Jeunesse met man en kinderen naar Bel-
gië is geëmigreerd na alle nare ervaringen in Nederland, waaronder ‘een hele toe-
stand met toeslagen’. Ze zegt destijds zelfs twee keer staatssecretaris Wiebes te 
hebben benaderd, met een kopie aan de Vaste Kamercommissie voor Financiën, 
omdat iemand anders op het sofinummer van haar man toeslagen ontving. Later 
vraagt zij zich af of ze voor een andere zaak ook politici moet inschakelen. Ze heeft 
ook wel eens een verklaring van Tineke Strik als senator overgelegd, vertelt ze. Dat 
helpt een zaak toch behoorlijk vooruit, is haar ervaring. 

Zo is ook de link tussen Later en het Centrum voor Migratierecht gelegd: Ti-
neke Strik was destijds universitair docent, en is nu bijzonder hoogleraar bij ons. 
En we zien een advocaat die er niet voor terugdeinst alles uit de kast te halen voor 
haar cliënten. Zij is, zoals de in 2018 in Nijmegen gepromoveerde Tamara Butter 
het typeert in haar proefschrift over asieladvocaten, van het type Moral Activist.107 

107 T. Butter: Asylum Legal Aid Lawyers’ Professional Ethics in Practice. A Study into the Professional Decision Mak-
ing of Asylum Legal Aid Lawyers in the Netherlands and England (diss. Nijmegen) 2018; T. Butter, ‘Beroeps-
ethiek in de asielpraktijk’, NJB 2021/2607, afl. 36, p. 3010-3017.
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Dat is een advocaat voor wie de persoonlijk moraal van belang is: de advocaat ge-
bruikt haar positie om het recht te verbeteren of te hervormen, procedeert door 
tot de hoogste rechter om bestaand beleid of jurisprudentie te veranderen. Ook al 
duurt dit tien jaar! 

Uit een interview met Gerda Later over haar normen en waarden in haar ad-
vocatenpraktijk in het Advocatenblad uit 2003 haal ik de volgende citaten, die die 
typering bevestigen: 

 Dat mensen afhankelijk zijn van de macht van anderen, daar kan ik niet zo 
goed tegen. 

en 
 Ik vind dat ik de plicht heb om de vreemdelingen te helpen die in Nederland 

zo slecht behandeld worden, en dan gaat het niet anders.108 

Met die insteek begon de zaak Jeunesse. 

De zaak 
In de zaak van Miriam Jeunesse oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens (EHRM) dat Nederland in strijd met art. 8 Europees Verdrag voor de rech-
ten van de Mens (EVRM) handelde door in de besluitvorming over de voorgenomen 
uitzetting van de Surinaamse Miriam, die al 16 jaar in Nederland woonde zonder 
verblijfsvergunning, onvoldoende aandacht te hebben voor de belangen van haar 
drie Nederlandse kinderen.109 Het belang van het kind, zoals verwoord in art. 3 
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), was in deze zaak 
doorslaggevend. Het EHRM benadrukte dat de nationale autoriteiten in gezins-
migratiezaken altijd expliciet aandacht moeten besteden aan de uitvoerbaarheid, 
haalbaarheid en proportionaliteit van een eventuele gedwongen verhuizing naar 
een ander land voor de kinderen. 

Jeunesse is geboren Nederlandse. Met de onafhankelijkheid van Suriname in 
1975, ze is dan 8 jaar oud, verliest ze haar Nederlandse nationaliteit en wordt Suri-
naamse. In 1987 ontmoette zij in Suriname W. en ze gingen samenwonen. In 1991 
vertrok W. naar Nederland en kreeg hij de Nederlandse nationaliteit. Op 4 maart 
1997, nadat vijf eerdere visa voor kort verblijf waren afgewezen, kreeg zij een 
visum voor kort verblijf. Op 12 maart 1997 komt zij met dat toeristenvisum Neder-
land binnen en is ze, nadat haar visum na 45 dagen was verlopen, gebleven. 

108  D. Hooghiemstra, ‘Het ethisch peil van… Gerda Later’, Advocatenblad 2003, afl. 18, p. 814-815.
109 EHRM (Grote Kamer) 3 oktober 2014, 12738/10, Jeunesse, t. NL.
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In 1999 trouwde ze met W. Zij en W. krijgen vervolgens drie kinderen, allen 
met de Nederlandse nationaliteit. Hoewel Miriam geen verblijfsvergunning had 
verbleef ze lang niet altijd niet-rechtmatig in Nederland: meestal liepen er proce-
dures. Haar laatste drie verblijfsaanvragen werden afgewezen omdat ze niet in het 
bezit was van een machtiging tot voorlopig verblijf, aan de overige voorwaarden 
voor toelating werd voldaan. Vervolgens is ze 16 jaar ongemoeid gelaten door de 
Nederlandse overheid, terwijl het bekend was dat ze in Nederland was en waar ze 
woonde. Na de laatste afwijzing kreeg ze een oproep om zich te melden. Na zich 
niet te hebben gemeld werd zij, zwanger en al, opgepakt en in bewaring gesteld 
met het oog op uitzetting. In augustus 2010 werd de bewaring opgeheven en vlak 
daarna werd haar derde zoon geboren.

In april 2010 – ik neem aan vlak na de inbewaringstelling – had ze weer een 
verblijfsaanvraag ingediend voor ‘verblijf bij kind’. Daarop was afwijzend beslist en 
het beroep tegen die beslissing werd op 17 juli 2012 ongegrond verklaard.110 Hier-
tegen werd hoger beroep ingesteld én ondertussen ook een klacht aanhangig ge-
maakt bij het EHRM. Vervolgens besloot de ABRvS de behandeling van de zaak aan 
te houden in afwachting van de uitspraak van het EHRM. 111

110  Rb Den Haag zp Dordrecht 17 juli 2012, AWB 11/41717.
111 ABRvS brief van 26 juni 2014 aan partijen met besluit tot aanhouden van de zaak.

 Het gebouw van het EHRM in Straatsburg (© Gerda Later)
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Op 3 oktober 2014 deed het EHRM uitspraak in de zaak Jeunesse. Het EHRM over-
woog dat volgens vaste jurisprudentie uitzetting van een persoon wiens gezinsleven 
is ontstaan tijdens niet-rechtmatig verblijf slechts onder exceptionele omstan-
digheden een schending van art. 8 EVRM kan opleveren.112 Verder, en dat was ook 
meteen het vernieuwende, moeten de belangen van kinderen voldoende worden 
meegewogen.113 De exceptionele omstandigheden die hier een rol speelden 
waren:

• Zij is als Nederlandse geboren in 1967, en tegen haar wil haar nationaliteit 
door de onafhankelijkheid van Suriname verloren in 1975, 8 jaar oud.114 

• Haar aanwezigheid in Nederland is zestien jaar getolereerd. Haar adres is al 
vijftien jaar ongewijzigd, zij is altijd bekend geweest bij de autoriteiten. Een 
dergelijke lange periode van verblijf heeft haar in staat gesteld sterke gezins-, 
sociale en culturele banden met Nederland op te bouwen.115

• Zij heeft geen strafblad. 
• Ondanks de relatief jonge leeftijd van de kinderen, 3, 8 en 13, zou vestiging 

van het gezin in Suriname tot ontberingen leiden.116 
• De kinderen zijn nooit in Suriname geweest.
• Moeder uitzetten zou een verbreking van de gezinsband betekenen.
• Moeder is ‘homemaker’, zij mag vanwege haar status niet werken, terwijl 

vader werkt en soms avonddienst heeft en er dan dus niet kan zijn voor de 
kinderen.

• De autoriteiten hebben bij de beslissing om de moeder een verblijfsvergun-
ning te onthouden onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de 
kinderen. 

Al deze factoren tezamen maken dat de omstandigheden van Miriam Jeunesse ex-
ceptioneel zijn en het EHRM oordeelde met 14 stemmen tegen 3 dat art. 8 EVRM 
was geschonden omdat er geen sprake was geweest van een eerlijke belangenaf-
weging.117

112 Jeunesse, punten 105-108. 
113 Jeunesse, punt 109. 
114 Jeunesse, punt 115. 
115 Jeunesse, punt 116. 
116 Jeunesse, punt 117. 
117 Jeunesse, punten 121-122. 
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Kinderrechtenorganisatie Defence for Children had vanuit kinderrechtelijk 
perspectief schriftelijk input gegeven (third party intervention). In deze interventie 
had Defence for Children de relatie tussen het IVRK en de rechtspraak van het 
EHRM benadrukt en de Nederlandse praktijk, waarin dat belang niet echt werd 
meegewogen, bekritiseerd. Volgens Defence for Children zou deze zaak verregaan-
de consequenties hebben voor het Nederlandse gezinsmigratiebeleid, omdat de 
belangen van de kinderen volgens het EHRM expliciet moesten worden meegewo-
gen.

De drie dissenters legden uit wat hun tegenstond: enerzijds ging naar hun 
oordeel het EHRM te veel op de stoel van de feitenrechter zitten en anderzijds kon 
er alleen sprake zijn van exceptional circumstances als vestiging in het herkomstland 
niet tot de mogelijkheden behoorde, terwijl in dit geval het gezin op zichzelf wel 
naar Suriname had gekund. Verder hechtten ze veel waarde aan het ontstaan van 
familieleven tijdens illegaal verblijf en het voldongen feit waarmee mevrouw 
Jeunesse de Nederlandse overheid confronteerde door te blijven. Zij vonden hele-
maal niet dat de zaak ging over het verbreken van de gezinsband, maar veeleer 
over de keuze van een gezin voor een land van vestiging. Die keuze hoefde de staat 
niet te accepteren. Door de gevolgen van deze keuze op de staat af te wentelen 
werd niet het belang van het kind gediend, dat zou alleen zo zijn als er sprake zou 
zijn van omstandigheden zoals bedoeld in artikel 3 EVRM. Ook uitten zij bezorgdheid 
over het risico dat ouders hun kinderen zouden gebruiken om aan een verblijfs-
vergunning te komen.118 

Na de uitspraak verklaarde de Staatssecretaris het gemaakte bezwaar alsnog 
gegrond, en verleende een verblijfsvergunning m.i.v. 3 oktober 2014; de datum 
van het arrest. Ook over de ingangsdatum van haar verblijfsvergunning moest ze 
procederen. De Afdeling oordeelde uiteindelijk dat de Staatssecretaris: 
 
 gezien de feiten en omstandigheden die het EHRM in dit geval als uitzonderlijk 

heeft aangemerkt niet wezenlijk verschillen van de feiten en omstandigheden 
zoals deze zich ten tijde van de aanvraag van 16 april 2010 voordeden, 

en dat de datum van de aanvraag de ingangsdatum van de verblijfsvergunning 
moest zijn: het einde van jarenlange onzekerheid.119 Meteen na de verlening van 
haar verblijfsvergunning opteert ze voor het Nederlanderschap. Als unieburger 
vertrekt ze naar Antwerpen. 

118 Jeunesse, joint dissenting opinion para. 9. 
119 ABRvS 27 februari 2015, 201208027/1/V1, Jeunesse, ECLI:NL:RVS:2015:606. ABRvS 24 februari 2016, 

201501591/1/A2, ECLI:NL:RVS:2016:464.
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Analyse 
In haar annotatie onder deze uitspraak trekt Tineke Strik, die ik hierin volg, een 
aantal conclusies.120 

Ten eerste voegt het hof in Jeunesse een nieuw subjectief criterium toe aan de 
jurisprudentie dat een positieve verplichting voor de lidstaat kan opleveren om 
mensen toe te laten op basis van gezinshereniging ex 8 EVRM. De nationaliteit van 
de kinderen en hun geworteldheid in de Nederlandse samenleving (in vergelijking 
met Suriname, het land waar zij nooit zijn geweest), zorgen volgens het EHRM voor 
a certain degree of hardship zowel voor de aanvrager als haar gezinsleden om naar 
Suriname te verhuizen. 

Ten tweede benadrukt het hof the best interests of the child en maakt dit begrip 
concreter voor lidstaten. De belangen van het kind moeten worden betrokken bij 
de motivering van hun besluiten: lidstaten moeten beoordelen in hoeverre het 
praktisch, wenselijk en proportioneel is dat de moeder, en met haar de kinderen, 
worden uitgezet. Dit vereist dus een proactieve beoordeling van de autoriteiten. 
Dit geldt ongeacht of deze kinderen de nationaliteit van de lidstaat hebben. 

Ten derde benadrukt het hof in de zaak Jeunesse dat er buitengewone om-
standigheden zijn. Dit houdt in dat de belangen van het kind zwaar wegen, maar 
het kan niet doorslaggevend zijn, want dan zouden ouders een gezinsleven kun-
nen creëren, terwijl hun verblijfsstatus niet-rechtmatig of onzeker is. Ouders moe-
ten niet kunnen profiteren van het schenden van de migratieregels. 

Ten vierde werd deze beslissing ingegeven door de combinatie van het feit 
dat Miriam Jeunesse haar Nederlandse nationaliteit niet vrijwillig verloor, de bui-
tengewoon lange periode van haar niet-rechtmatige verblijf dat getolereerd werd 
door de autoriteiten én haar belangrijke rol in het gezin. 

Verder is de uitspraak van het EHRM naar voren gebracht als voorbeeld van 
‘interpretatieve verbreding’.121 De Noorse Blaker Strand overweegt dat in Jeunesse 
nieuwe factoren en dimensies, voortvloeiend uit artikel 3 van het IVRK en de inter-
pretatieve praktijk van het IVRK-Comité, een rol speelden bij de uitleg van art. 8 
IVRK. De opvatting die het EHRM verwoordde onder het kopje ‘Relevante beginse-
len’ en de concrete beoordeling in de zaak zijn volgens haar een afzonderlijke en 
verdiepende interpretatieve laag geworden. En daarmee een ‘verbreding’ van de 

120   M. Strik (2021), noot bij EHRM 3 October 2014, 12738/10, Jeunesse, In: E.R. Brouwer, S.G. Kok & K.M. 
Zwaan (Eds.), Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2021, Landmark Cases on Asylum and Immigration 
Law, nr 31, Nijmegen: Ars Aequi Libri.

121   Blaker Strand & Vibeke (2020), 'Interpreting the ECHR in Its Normative Environment: Interaction between 
the ECHR, the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the 
UN Convention on the Rights of the Child,' International Journal of Human Rights 24 (7), p.979–92. <doi.or
g/10.1080/13642987.2019.1574423>.
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mensenrechtenwetgeving en de daaruit voortvloeiende verplichtingen die staten 
hebben om het belang van het kind voldoende gewicht te geven in de praktijk. 

Gevolgen voor Nederland
De zaak Jeunesse wordt vaak genoemd. Op <rechtspraak.nl> vonden we op 1 
november 2021 zo’n 120 verwijzingen naar haar zaak, op <migratieweb.nl> 247 
verwijzingen. De uitspraak staat als klassieker in de jurisprudentiebundel RV. Er 
wordt regelmatig een beroep gedaan op Jeunesse, wat natuurlijk nog niet wil zeggen 
dat dat succesvol is. Die successen zien we waarschijnlijk juist niet in de gepubli-
ceerde jurisprudentie.

Na de uitspraak volgde er een brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie over de aanpassing van de werkinstructie van de IND bij artikel 8 EVRM.122 

 De uitspraak volgt de lijn van de vaststaande jurisprudentie en geeft daarom 
geen aanleiding tot het wijzigen van beleid. Wel dienen de IND-medewerkers 
te worden geïnstrueerd hoe om te gaan met de elementen in de uitspraak die 
hebben geleid tot de conclusie dat er hier sprake is geweest van uitzonder-
lijke omstandigheden.

In de IND-Werkinstructie zijn de gevolgen van Jeunesse voor de uitvoeringspraktijk 
verwerkt.123 Inmiddels is dat IND-Werkinstructie 2020/16, een document van 39 
pagina’s, met tal van voorbeelden. 

Maar de invloed gaat verder. De vóór het arrest gehanteerde benadering van 
de af te wegen belangen getuigt van een nogal exclusieve visie op de algemene 
belangen van de samenleving. Alsof haar man en kinderen geen deel uitmaken van 
die samenleving. Haar gezin, en dat geldt voor meer gezinnen met een buiten-
landse ouder, is de samenleving, zij zijn Nederlanders. Dat hun moeder geen ver-
blijfsvergunning heeft betekent nog niet dat zij opeens geen deel meer uitmaken 
van die samenleving.124 Het is heugelijk te kunnen melden dat (naar verwachting) 

122   TK 32.317, 282, Brief van 22 mei 2015 van de SvV&J over aanpassing werkinstructie IND bij art. 8 EVRM 
i.v.m. arrest Jeunesse.

123   WI 2015/4. Oude versies van de Vreemdelingencirculaire, TBVs, WBVs en WIs zijn terug te vinden via de 
CMR website: <https://cmr.jur.ru.nl/cmr/tbv/tbv13/15/>.

124   Zie over deze vorm van uitsluiting van de eigen burgers: Judith de Jong & Betty de Hart, ‘Divided families 
and devalued citizens: money matters in mixed-status families in the Netherlands’ in: Tesseltje de Lange, 
Willem Maas & Annette Schrauwen (eds.) Money Matters in Migration. CUP 2021. Betty de Hart is oud-
CMR-er en nu hoogleraar aan de VU, waar ook andere oud-collega’s werkten en CMR medeoprichter 
Thomas Spijkerboer hoogleraar is.
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per 1 januari 2022 kinderen met een ouder zonder verblijfsvergunning toch een 
kindgebonden budget kunnen krijgen.125 

Ook in de recente Conclusie van Wattel en Widdershoven126 over de evenre-
digheidstoets in het Nederlandse bestuursrecht, een reflectie die volgt op de kin-
dertoeslagenaffaire, wordt Jeunesse ook genoemd, via een aangehaalde uitspraak 
van de ABRvS waarin een beroep op art. 8 EVRM succes had.127 Het ging in die zaak 
om een moeder die haar studieverblijfsvergunning door ziekte was kwijtgeraakt. 
Door haar en haar kind toeslagen te onthouden: 

 (...) wordt bovendien het gezinsleven vergaand verstoord, hetgeen niet in 
overeenstemming is met de in artikel 8 EVRM opgenomen en door het EHRM 
aanvaarde waarborgen (Domenech Pardo tegen Spanje, arrest van 3 mei 
2001, nr. 55996/00, en Jeunesse tegen Nederland, arrest van 3 oktober 2014, 
nr. 12738/10).

Ik geef nog een voorbeeld, over het verlenen van een verblijfsvergunning op grond 
van art. 8 EVRM. Het gaat hier om twee tieners: een recente casus waarin de recht-
bank, in een voetnoot, naar de zaak Jeunesse verwijst en overweegt: 

 Alhoewel de rechtbank begrijpt dat de toetsing [aan artikel 8 EVRM] met be-
trekking tot de ‘fair balance’ enigszins terughoudend moet zijn, ziet de recht-
bank aanleiding om zelf in de zaak te voorzien. (…) 

 Er is inmiddels bijna tweeëneenhalf jaar, een zeer lange tijd, verstreken sinds 
het moment waarop eiseressen hun aanvragen van 17 mei 2019 hebben in-
gediend. Verder volgt uit het rapport van de hoorzitting van 28 juni 2021 dat 
eiseres I inmiddels is geslaagd voor haar eindexamen havo en graag een 
hbo-opleiding wil gaan volgen. Omdat zij geen verblijfsvergunning heeft, kan 
zij het collegegeld niet betalen. De rechtbank acht het aannemelijk dat de 
ontwikkeling van eiseressen, gelet op hun leeftijden en de levensfase waarin 
zij zich bevinden, wegens het ontbreken van bestendig verblijf en de onzeker-
heid daarover onder druk komt te staan. (…) 

125  Hier attendeerde collega Paul Minderhoud mij op. In zijn aan de Universiteit Utrecht uit te spreken ora-
tie 'Het doorgeslagen koppelingsbeginsel' (26 januari 2022), zal hij daar vast aandacht aan besteden. 
Zie verder Verzamelwet SZW 2022 (35897), artikel 1, vijfde lid van de Wet op het kindgebonden budget 
en Kamerstuk 35 897, nr. 23. 

126   Conclusie Avocaten Generaal Wattel en Widdershoven, 7 juli 2021, 202006932/3/A3, 202002668/2/A3 
en 202000475/2/A3, ECLI:NL:RVS:2021:1468.

127   ABRvS 10 oktober 2018, 201800718/1/A2, ECLI:NL:RVS:2018:3296; zie ook ABRvS 25 juli 2018, 
201708029/1/A2, ECLI:NL:RVS:2018:2491.
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 Vast staat dat er sprake is van zeer sterke banden met Nederland die zijn 
ontwikkeld gedurende de minderjarigheid van eiseressen. Dat dit tijdens on-
rechtmatig verblijf is geweest mag hen niet worden tegengeworpen omdat 
verweerder ook zelf stil heeft gezeten. De banden die eiseressen met Turkije 
hebben, zijn zeer beperkt, ze spreken de taal op basisniveau en hebben geen 
contact met hun vader en zijn familie. Eiseressen zijn geboren in Nederland 
en zijn na een kort verblijf in Turkije sinds 2011 niet meer terug geweest. (…) 

 Om die reden draagt de rechtbank verweerder op om over te gaan tot het 
verlenen van een verblijfsvergunning met het verblijfsdoel ‘verblijf als fami-
lie- of gezinslid bij [referent]’, ingaande vanaf de datum van de aanvraag.128

Maar er is nog een andere ontwikkeling. Gerda Later drukte mij op het hart dat het 
belangrijk is dat ik aandacht besteed aan artikel 8 EVRM, omdat de IND er tegen-
woordig onderuit probeert te komen door mensen zoals Miriam Jeunesse een 
zogenaamde Chavez-Vilchez-vergunning te geven. Een dergelijke vergunning berust 
op het recht van de kinderen als Unieburgers, een op grond van artikel 20 van het 
VWEU verleend verblijfsdocument EU/EER met de aantekening ‘Familielid van een 
burger van de Unie’. Maar die vergunning biedt ouders vooralsnog een zwakkere 
rechtspositie dan onder 8 EVRM, omdat het verblijfsrecht op grond van Chavez-
Vilchez een tijdelijk verblijfsrecht zou zijn en zij dus niet in aanmerking zouden 
komen voor een verblijfsvergunning als langdurig ingezetene. Ik zeg vooralsnog, 
omdat hierover prejudiciële vragen zijn gesteld.129 

Zo ontwikkelt het recht zich steeds verder en levert het nieuwe verhalen op 
over mensen, zonder dat er veel aandacht is voor de impact van zo’n zaak op hun 
leven.

Een nieuw leven in Antwerpen
“Miriam zal het wel leuk vinden dat je haar wil spreken”, zegt Gerda Later aan het 
eind van ons telefoongesprek. Ze gaat contact leggen. In minder dan twee uur 
bromt mijn telefoon: ik krijg foto’s van de drie zonen toegestuurd en een telefoon-
nummer. Mevrouw Jeunesse heeft avonddienst, ik mag haar na 21.00 bellen. Twee 
weken later stap ik op een koude zaterdagochtend in de trein naar Antwerpen. 

128  Rechtbank Den Haag 16 november 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:13369. Of de Staatssecretaris tegen deze 
uitspraak hoger beroep aantekent was bij het schrijven van dit verhaal nog niet bekend.

129   Rechtbank Den Haag zp Amsterdam 24 november 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:11785, HvJEU (aanhangig) 
C-624/20, E.K. De zitting bij het EU Hof was op 7 december 2021. 
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Vanaf het station gaat er een bus rechtstreeks naar de woonwijk waar me-
vrouw Jeunesse met man en zonen woont. Een groene buurt. Ze wonen op de 
tweede verdieping van een appartement met drie woonlagen, de auto staat voor 
de deur. Dat blijkt als zij en haar man mij twee uur later naar het station brengen. 
De jongste zoon wacht me bovenaan de trap op. Hij zit in groep 7 en heeft de 
rechtszaak niet meegemaakt, wat hij wel zo fijn vindt. Ik begroet iedereen met een 
elleboog. De coronapandemie woedt voort, hoewel de beperkende maatregelen 
op het moment van ons gesprek minimaal zijn. Miriam maakt koffie en we gaan 
zitten aan de eettafel, de jongens op de bank, met telefoons. Ook haar man schuift 
aan, hij komt uit de nachtdienst. Ik heb voor de oudste zoon, die HBO-rechten stu-
deert, twee boeken meegenomen, en mijn oratie. Hij neemt ze gretig aan en zet ze 
in zijn boekenkast. Hij leest ontzettend veel, vertelt Miriam mij. En hij gaat graag 
naar de sportschool. De jongste heeft later die middag een verjaardagsfeestje, er-
gens buiten, hij moet kleren meenemen die vies mogen worden. Zijn broer, de 
middelste van 15 die in de 4e klas van de middelbare school zit, zal hem ophalen. 
De kinderen zijn duidelijk het middelpunt van dit warme gezin. 

Hyperventilatie: tijdens de eerste nacht in vreemdelingendetentie, ze noemt 
het zelf ‘toen ik vastzat’, werd ze wakker zonder lucht. Dat is gebleven. Kleine ruim-
tes, zoals een lift, mijdt ze. Destijds gaf ze haar man zelfs door dat hij beter niet op 
bezoek kon komen omdat ze dan vervoerd moest worden in een dicht busje, en 
dat trok ze niet. Dus ze belden elkaar. Miriam was net in verwachting van hun 
derde zoon. Vader runde het huishouden voorlopig alleen. De middelste zoon mis-
te haar het meest: zijn moeder in de ‘gevangenis’. Na zestien jaar gezinsleven in 
Den Haag kwam de vreemdelingenbewaring voor hen allemaal als een schok. Vier 
maanden duurde het. Dus met vijf maanden zwanger kwam ze weer vrij. De hyper-
ventilatie bleef. 

Toen Miriam in 1990 naar Nederland vertrok op een toeristenvisum, dacht ze 
dat ze eindelijk haar opleiding kon gaan afmaken: ze was na twee jaar lyceum ge-
stopt om voor haar moeder te zorgen; er was weinig geld. Ze wilde verpleegkun-
dige worden, waar rond de eeuwwisseling – net als nu – een tekort aan was. Maar 
zonder verblijfsvergunning bleek ze niets te kunnen beginnen, geen opleiding, 
geen baan. Zorgen voor het gezin was wat haar taak werd, terwijl haar man de kost 
verdiende. Ze had zo graag haar steentje willen bijdragen aan het gezinsinkomen. 

Toen ze eenmaal haar verblijfsvergunning had en vervolgens de Nederlandse 
nationaliteit herkreeg, kon ze niet meer. Nederland had haar pijn gedaan, gekrenkt, 
ze voelde zich niet welkom, ze kon de energie niet meer vinden om een bijdrage te 
leveren aan dit land. Haar man had familie in België: “kom hier wonen”, zeiden ze. 
Met pijn in het hart voor de kinderen, die school en vriendjes moesten verruilen 
voor een nieuwe plek, vertrokken ze naar Antwerpen. Beter een veerkrachtige 
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moeder dan een depressieve, zo leek het. Antwerpen gaf het gezin lucht, rust, en 
een nieuw begin. 

Het gezin voelde zich meteen welkom in Antwerpen. Miriam meldde zich bij 
een soort ‘UWV’ waar een beroepskeuzetest werd afgenomen. Ze was geschikt 
voor horecamanagement, zodat ze eventueel een eigen restaurant kon beginnen, 
dol op koken en bakken als ze was. Of ze kon de zorg in, haar oorspronkelijke 
droom. De keuze was aan haar, de opleiding was gratis. Niet te geloven, wat een 
welkom na alle Nederlandse ontberingen! Het hielp natuurlijk dat ze zich als Ne-
derlandse meldde in Antwerpen. En als ze voor zichzelf zou beginnen, zou deze 
Antwerpse instantie haar daar ook mee helpen. Ze ging de opleiding doen voor 
zorgkundige. Hoger opgeleid dan een verzorgende, maar geen verpleegkundige. 

Tijdens de opleiding liep ze bij meerdere zorginstellingen stage en vervolgens 
kon ze aan het werk in de zorginstelling van haar keus. Het verpleeghuis waar ze 
werkt is 15 minuten fietsen vanaf hun huis. Ze heeft nu haar “zorgkundige-visum”, 
iets als de Nederlandse big-registratie, een “visum” om te werken als zorgkundige. 
We lachen even over de term “visum”, toch een cruciaal begrip in haar leven. Haar 
man werkt in de industrie, ze maken daar onderdelen voor elektrische auto’s. Ook 
hij werkt dichtbij, op zo’n 16 km van waar ze wonen. Beiden hebben zij een vast 
contract. Een droom die uitkomt: samen voor een goed gezinsinkomen zorgen en 
sparen voor de volgende droom, een eigen huis met tuin, een gezinshuis waar de 
jongens samen kunnen zijn, ook als Miriam en haar man er niet meer zijn.

Ze voedt haar jongens Surinaams op, ze zijn gehoorzaam, zo zegt ze lachend, 
en ze leert ze te sparen. Als ze naar Nederland terug willen, na het afronden van 
een opleiding, staat ze dat vrij. Zelf blijft ze in België, dat is nu haar thuis. Miriam 
hoopt wel dat de jongens goed voor zichzelf leren zorgen, een eigen huis kunnen 
kopen, iets wat Belgische jongvolwassenen wanneer ze uit huis gaan doen. Iets wat 
in Nederland nagenoeg onmogelijk is.
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Het Belgische ‘zorgkundige visum’
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Dat brengt het gesprek op Nederland. “Heeft mijn zaak het beter gemaakt voor 
anderen?”, vraagt Miriam mij schuchter. Ze durft het niet te hopen, teleurgesteld 
als ze is in de overheid en de rechters die niet naar haar en de belangen van haar 
gezin keken. Als ze het Nederlandse nieuws hoort, over wat de toeslagenaffaire 
met gezinnen heeft gedaan, over de uithuisplaatsingen van kinderen bij schulden 
waar ouders niets aan konden doen … “dat is ons bespaard gebleven”, verzucht ze. 
Ze is blij dat ze weg is. Heeft haar zaak hierin verandering gebracht? Ja en nee. 
Daarover heb ik hierboven geschreven. 

“Hoe”, vraagt Miriam tot slot, “kan ik mevrouw Gerda Later in het zonnetje 
zetten? Ik wil haar heel graag bedanken, alles voor haar doen. Dankzij haar zorg 
stonden we sterker, zij heeft ons als gezin ruggensteun gegeven, moed ingesproken, 
zij zag ons. Anderen waren misschien uit elkaar gegaan in zo’n situatie. Zij vocht 
voor ons. Ik ben die vrouw echt dankbaar.” 
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Asha en Kim
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De verhalen van Ahmad, Ayham, Muhammad, 

Muhieddin en Naja

door Carolus Grütters m.m.v. Younes Younes130

Tussen oktober 2015 en mei 2016 verbleven er zo’n drieduizend vluchtelingen op 
Heumensoord: een locatie op steenworp afstand van de Radboud Universiteit die 
normaal gesproken ieder jaar onderdak biedt aan militairen die meedoen aan de 
4Daagse. Nu zaten er op Heumensoord voornamelijk Syrische vluchtelingen. 

Om deze mensen letterlijk Food for Thought te bieden, hadden Asha Parisius 
en Kim Gildeman, de secretaresses van de vaksecties Strafrecht en het CMR, het 
plan opgevat om lezingen te organiseren. Die lezingen werden op gezette tijden in 
het gloednieuwe Grotiusgebouw gehouden door de meest uiteenlopende leden 
van de universitaire gemeenschap. Enkele tientallen bewoners van Heumensoord 
hadden hiervoor belangstelling en lieten zich bijna wekelijks met het lokale treintje 
op zonne-energie naar het Grotius vervoeren.

De band die vervolgens met sommigen van hen ontstond, was innig en hart-
verwarmend. Na verloop van tijd kregen de meesten van hen een verblijfsvergun-
ning en het enige tastbare wat daarna van hen restte in het Grotius waren enkele 
portretten die op de derde verdieping waren opgehangen bij het koffieapparaat 
inclusief een kort resumé over wie ze waren.

Asha en Kim kregen zeer terecht voor hun enorme inspanningen voor de or-
ganisatie van Food for Thought in 2016 de Radboud Universiteitspenning in brons. 
Een blijk van waardering voor medewerkers van de universiteit die zich bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt.

Ter gelegenheid van ons 25-jarige bestaan, werd het plan opgevat om te 
achterhalen wat er met die mensen van die portretten was gebeurd. Waren ze nog 
in Nederland? Wat deden ze? Hadden ze een status gekregen? Waren ze gaan 
studeren? Hadden ze een baan? 

Younes Younes sprak met vijf van hen: Ahmad, Ayham, Muhammad, 
Muhieddin en Naja.

130  De interviews zijn in het Arabisch afgenomen door Younes en daarna in het Engels opgeschreven. Die 
verhalen heb ik weer hertaald naar het Nederlands.
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Ahmad

 
© Younes
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Ahmad werd geboren in Damascus met (in 2010) zo’n 1,8 miljoen inwoners 
een van de oudste steden ter wereld vlak aan de grens met Libanon. Op 17-jarige 
leeftijd verliet hij Damascus en via Turkije kwam hij in Nederland, het land waar hij 
als 12-jarig jongetje een documentaire over had gezien, tenminste van Amsterdam. 
Het contrast tussen dat droombeeld en de realiteit was erg groot. Verschrikkelijk 
groot.

Heumensoord had slechts slaapzalen voor 8 personen zonder enige vorm 
van privacy. Zijn eerste reactie was dan ook: “ik wil hier weg”. Geleidelijk aan leerde 
Ahmad wat mensen kennen; aardige mensen, die het iedereen probeerden naar 
de zin te maken. Vooral de vrijwilligers boden de zo noodzakelijke mentale steun: 

 dit is tijdelijk, straks wordt het beter, echt. 

Dat hielp. Wat ook hielp waren de georganiseerde lezingen op de Radboud 
Universiteit. 

 Daar keek ik echt naar uit; verder was er namelijk niets. 

Het leverde ook de broodnodige contacten met mensen buiten Heumensoord op. 
Vooral met Kim en Asha. Zij boden een nieuw perspectief en een stimulans om 
verder te gaan. 

 Het meest opvallende op de universiteit was dat we niet meer als vluchtelin-
gen, maar als gewone, normale mensen werden behandeld. Fantastisch.

Na 5 maanden werd Ahmad overgeplaatst naar Deventer. Daarna werden het 
gehoor en nader gehoor afgenomen in Ter Apel en enige tijd later kreeg hij een 
verblijfsvergunning. Dat betekende weer verhuizen, nu naar een opvangcentrum 
in Hoogeveen. Dat was uitermate frustrerend. Het opvangcentrum was ooit een 
gevangenis geweest. De deuren stonden weliswaar open, maar de tralies, de stalen 
hekwerken was er nog: 

 alles herinnerde je eraan, dit is een gevangenis. 

Door een vriend, die hij had leren kennen in Deventer, klauterde hij uit een diep 
dal. Die vriend was werkzaam in de theaterwereld en door hem leerde hij Neder-
lands spreken. Hij had nog een caravan in zijn tuin staan en daar kon Ahmad 
wonen totdat hij een echte plek voor zichzelf had:

Als hij er niet was geweest, dan zou ik nu niet zijn wie ik ben. 
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Inmiddels is Ahmad derdejaars student communicatie op de Saxion Hogeschool 
met een bijna perfecte beheersing van het Nederlands. Het gaat hem voor de wind. 
Hij presteerde het zelfs om zonder hulp van het COA een zelfstandige wooneen-
heid te vinden in Deventer: de stad waar hij zich nu thuis voelt.

De grootste verschillen, volgens Ahmad, zaten aanvankelijk in het leeftijds-
verschil met zijn medestudenten en de zo totaal verschillende culturele achter-
grond. Maar ook die verschillen lijken bijna verdwenen; ze vormen althans geen 
obstakel meer. Zijn eerste baantje was die van verkoper van energiecontracten: 
huis-aan-huis. Dat was lastig, vooral omdat hij de taal nog niet volledig beheerste 
en hooguit 1 op de 100 mensen daadwerkelijk wilde tekenen. Daarna werkte hij in 
de lekkerste pizzatent in Deventer om vervolgens bij de Jumbo terecht te komen 
als order-picker. “Misschien”, zegt Ahmad, 

 denken Nederlanders dat slavernij niet meer bestaat, Maar het bestaat nog 
steeds.

Een enorm grote hal in Raalte met voornamelijk immigranten en veel Polen. 

 Niemand daar weet wat zijn rechten zijn. Zelfs op het gemeentehuis wisten 
ze niet hoeveel mensen daar werkten en hoe ze werden gehuisvest. Dat leek 
ze ook niet te interesseren. Maar ze worden gewoon uitgebuit: 6 dagen in de 
week werken voor maar € 20 per dag; en wonen op een camping. Zelfs in het 
AZC was het beter. 

Het hielp echter niet om daartegen te protesteren. Juist de Nederlandse teamlei-
ders zetten Ahmad onder druk om op te houden met die kritiek. Dat dienstverband 
duurde dus niet lang. De volgende werkplek was in een bar in Deventer. 
 
 Ik werk daar nu een maand of twee en ik voel me gewaardeerd; ik krijg ver-

antwoordelijkheden.
 
Ahmad werkte ook als vrijwilliger bij een poppodium (Burgerweeshuis) in Deven-
ter. Dat zorgde er weer voor dat zijn netwerk werd vergroot en zijn Nederlands 
verbeterde. Hij was, met andere woorden aan het integreren. 

Toen ontmoette hij Roderik, eigenaar van Global Risk Advice, een bedrijf dat 
zich specialiseert in het gebruik van theater om bewustwording onder jongeren te 
stimuleren. Dat zorgde meteen voor een klik. Acteren, het theater, improviseren, 
bleek een echte passie te zijn. Het theaterwerk bleek zelfs succesvol te zijn, met 
een internationale tournée naar Griekenland als resultaat. 

De confrontatie met vluchtelingen daar in Griekenland was keihard. Maar: 
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 Ik wilde nu zelf vluchtelingen helpen, juist omdat ik ooit zelf geholpen was. En 
theater gaf me die mogelijkheid daar. Ik ben nu zelfs zo ver, dat ik zelf lessen 
kan geven: hoe kun je een situatie de-escaleren; hoe kun je jezelf bescher-
men; hoe kun je mentaal overleven in bedreigende situaties.

De beschrijving van de verplichte inburgeringstoets is beeldend en benadrukt wat 
voor een raar examen dit is. Ahmad vertelt: “Ik kreeg op dat examen de volgende 
casus voorgelegd. Stel, je gaat naar het huis van een Nederlandse vriend. Stel nu 
dat hij je iets te drinken aanbiedt: een biertje. Maar je drinkt geen bier. Wat zou je 
dan zeggen? Ik geloof dat er drie antwoorden waren: 

1.  je schreeuwt tegen hem dat je geen alcohol drinkt en je gaat weg; 
2.  je zegt dat je geen alcohol drinkt en vraagt of hij iets anders heeft; 
3.  je geeft hem geen antwoord. 

Wie bedenkt zulke rare vragen met zulke rare antwoorden?”

Ahmad heeft net het Nederlanderschap aangevraagd. Nog een paar maanden 
wachten en dan krijgt hij zijn Nederlandse paspoort. 

 Ik ben bijna een Nederlander. Ik denk niet dat het veel zal veranderen. 

 Zo zal men je hier in Nederland altijd bekijken: je bent en blijft een vluchte-
ling. Dat heb ik maar te accepteren. Maar los daarvan, bevalt het me hier 
uitstekend. Deventer is nu mijn thuis, ik voel me er veel meer thuis dan ooit 
in Damascus.

 Ik zie mezelf niet meer als een Syrische vluchteling. 
 Ik ben nu een Nederlandse vluchteling.
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Ayham

 © Younes
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Ayham werd geboren in Damascus. Hij studeerde er aan de universiteit van 
Damascus en werkte daarnaast in een supermarkt. In 2015 kwam Ayham met zijn 
familie naar Nederland. Zijn vlucht naar Nederland had niet alleen te maken met 
de burgeroorlog maar ook omdat hij anders in militaire dienst zou hebben gemoe-
ten in Syrië.  

 Op Heumensoord was het stampvol. Iedereen was moe en erg emotioneel; je 
had ook geen enkele privacy. Ook kwamen er wel vechtpartijen voor, schel-
den en vooral veel herrie. Niet iedereen heeft eenzelfde dagindeling. Som-
migen kaartten tot diep in de nacht, waardoor je niet goed kon slapen en 
vaak wakker werd.

Toch overheerst de dankbaarheid. 

 Ik vind het wel een enorme prestatie om zoveel mensen op zo’n plek op te 
vangen en te verhinderen dat we anders in de winter op straat had moeten 
blijven. 

Daarnaast beschrijft Ayham ook de goede herinneringen die hij heeft: 

 Er waren erg veel mensen die een poging deden om ons op ons gemak te la-
ten voelen. Vooral de COA-medewerkers zorgden ervoor dat we ons niet 
meer als illegalen voelden. Ze waren gewoon aardig. 

De lezingen op de Radboud Universiteit - Food for Thought - worden ook weer ge-
noemd. Het maakt duidelijk hoe belangrijk dit initiatief is geweest:

 Het hielp ons om iets nieuws te doen; opnieuw te leren en te denken. En dat 
was precies het zetje dat ik in ieder geval nodig had om over mijn eigen toe-
komst na te denken. Tot dan was dat een groot zwart gat geweest. 

Van het een komt het ander. 

 Iemand vroeg me een keer bij een lezing waar ik eigenlijk in geïnteresseerd 
was. Scheikunde zei ik. En voordat ik het wist, was ik op de universiteit van 
alles en nog wat aan het leren: nieuwe dingen”. 

Opmerkingen van sommige docenten blijven lang hangen en hebben een forse 
impact. Ayham vertelt dat een van de docenten tijdens zijn lezing zei dat ze altijd 
met opgeheven hoofd moesten lopen en niet alleen maar naar beneden staren. 
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 Dan konden we tenminste zien in wat voor een prachtige omgeving we zaten. 
Dat werkte. Ik dacht namelijk veel aan de oorlog, het lijden, de verschrikkin-
gen, de dood. Emotioneel zat ik in de put. Maar nadat de docent die opmer-
king had gemaakt, voelde ik me al meteen beter. En vanaf dat moment ben 
ik ook begonnen met om me heen te kijken en zoveel mogelijk de negatieve 
gedachten weg te laten. Dat heeft geholpen om anders te denken; positiever.

Een ander opvallend moment was toen: 

 (...) een docente vertelde dat ze Joods was en dat ze haar dochter Fatima had 
genoemd, juist om duidelijk te maken hoe mooi het is om religies en culturen 
met elkaar te vermengen. Het was,” vertelt Ayham, “mijn eerste interculturele 
ervaring. We hebben in Syrië wel verschillende religies, maar ik ken er geen 
Joden. Dat was dus een heel prettige ervaring.”

Ayham signaleert ook het enorme verschil tussen zijn ervaringen op de universiteit 
van Damascus en die hier op de Radboud Universiteit. Damascus is prestigieus 
maar niet vergelijkbaar met de vergevorderde ontwikkelingen, de technische hulp-
middelen en vooral de manier van lesgeven in Nijmegen. “Hier”, zo beschrijft hij, 

 heb ik werkelijk het gevoel dat de docent mijn vriend is en niet een intimide-
rende leraar. Docenten zijn makkelijk aanspreekbaar en dat zorgde er ook 
voor dat ik graag naar de lezingen ging. Het heeft mijn denken verruimd; ei-
genlijk zouden alle vluchtelingen zoiets moeten ervaren. 

Na het verblijf op Heumensoord, verhuisde Ayham een aantal keren om uiteinde-
lijk in Wageningen het gehoor en nader gehoor te krijgen. Merkwaardig genoeg 
krijgen zijn moeder en zus vrij snel in 2016 een verblijfsvergunning, maar Ayham 
niet. Daardoor leeft hij bijna 8 maanden apart van zijn familie die in Eindhoven een 
huis krijgt. Uiteindelijk krijgt hij in januari 2017 een verblijfsvergunning. Hij verhuist 
dan naar Den Haag om zo snel mogelijk Nederlands te leren. Via het UAF krijgt 
Ayham de mogelijkheid om zowel cursussen Nederlands als Engels te volgen. De 
belangrijkste gebeurtenis tijdens zijn verblijf in Nederland, is dat hij na 7 jaar ein-
delijk weer herenigd is met zijn familie. Aanvankelijk was hij alleen met zijn moeder 
en zus in Nederland. Zijn vader en broer waren in Algerije terecht gekomen. Maar 
dankzij de Nederlandse overheid konden ze nu eindelijk samen zijn. De allereerste 
keer dat ze weer samen konden eten was dan ook zeer emotioneel: 

 Voor het eerst in acht jaar stonden er weer 5 borden op tafel.
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Daarnaast is het erg wennen aan de andere omgangsvormen. Ayham voelt zich in 
zijn hemd gezet als hij als enige opstaat wanneer de docent het lokaal binnenkomt. 
Of het aanspreken van een docent bij hun voornaam: buitengewoon lastig als je 
dat niet gewend bent. Die culturele verschillen zorgen eerst voor onbegrip. Wat 
gebeurt hier? Maar langzaam treedt de gewenning op. Inmiddels voelt Ayham zich 
meer op zijn gemak met de Nederlandse omgangsvormen. 

Het onderwijs zelf is in eerste instantie makkelijk: dezelfde onderwerpen al-
leen nu in het Engels. In Syrië is het gebruikelijk om alle leerstof eenvoudigweg uit 
het hoofd te leren. Dat is in Nederland wel anders: 

 hier leer je al direct tijdens de opleiding de theorie praktisch toe te passen. In 
Syrië leer je dat pas als je afgestudeerd bent: in de praktijk. 

De ervaringen op de Radboud Universiteit zijn zonder meer positief. 

 Het veranderde mijn manier van denken en ik kreeg weer een positieve kijk 
op de wereld.

Ayham heeft veel verschillende baantjes: bij een koffiebrander, een boer, de Mc-
Donalds en een verpakkingsbedrijf. Ook doet hij vrijwilligerswerk zoals vertaal-
werkzaamheden, het geven van integratiecursussen of het geven van Arabische 
les.

Een ander typisch verschil met Syrië is de manier waarop de Politie zich ge-
draagt. Een keer wordt Ayham in zijn auto aangehouden voor een routinecontrole. 

 In Syrië is iedereen bang voor de politie. Dus toen ik werd aangehouden zat 
ik doodsbenauwd te trillen achter het stuur. Waarom ben je zo nerveus? - 
vroeg die agent. Toen ik hem vertelde dat ik Syriër ben, begon hij heel hard 
te lachen en zei hij dat ik helemaal niet bang hoefde te zijn. Het duurde min-
stens een jaar voordat ik daaraan gewend was. Zelfs in de trein was ik eerst 
bloednerveus als er een conducteur langs kwam. 

Ook Ayham heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit aangevraagd en hoopt 
zijn nieuwe paspoort binnenkort te krijgen. 

 “Het voelt fantastisch om straks echt Nederlander te zijn. Ik heb een band 
met dit land gekregen, en ik voel me er thuis - net zoals ik dat vroeger in Syrië 
had. Ik voel me wel nog steeds ook Syriër: dus half Nederlander, half Syriër.”

Op de vraag of hij in Nederland blijft, klinkt de twijfel door: 
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 “ik weet het nog niet. In Syrië wisten we niet dat je kon dromen of waarvan je 
zou kunnen dromen. Nu weet ik dat ik wil afstuderen, en een eigen bedrijf star-
ten: vrij zijn. En in staat om anderen te helpen.
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Muhammad

 
© Younes



73h e u m e n s o o r d

Muhammad werd geboren in Aleppo, de grootste stad van Syrië met ± 
2,7 miljoen inwoners (in 2010) en een van de oudste steden ter wereld, vlak bij de 
grens met Turkije. De universiteit in Aleppo is de tweede in grootte van Syrië. Voor 
de burgeroorlog had deze universiteit bijna 60.000 studenten. Muhammad stu-
deerde daar werktuigbouwkunde. Na drie jaar wordt hij gedwongen door de bur-
geroorlog om die studie af te breken. 

In Nederland verblijft hij eerst een aantal maanden op Heumensoord. Daarna 
verhuist hij weer een aantal keren: naar Veenhuizen, vervolgens naar Oude Pekela, 
en in 2017 naar Schiedam, onder de rook van Rotterdam. Hij herinnert zich dat hij 
in dat eerste jaar niet veel meer deed dan de taal te leren. En dat was knap lastig. 
Stap voor stap haalde hij niet alleen A1 en A2 maar uiteindelijk ook C1. Muhammad 
kende Nederland helemaal niet. Zijn verblijf in Heumensoord is in meerdere op-
zichten een mijlpaal. Vooral omdat hij daar een Nijmeegse vrijwilligster ontmoet 
die er viool speelt.

Inmiddels zijn ze de trotse ouders van twee dochters: de oudste is 3 jaar en de 
jongste 4 maanden. Daarnaast blijft Heumensoord verbonden met een moeilijke 
periode. De overvolle opvanglocatie, de tenten, de kritiek. 

 Ik was en ben nog steeds optimistisch. Je moet het van de positieve kant be-
kijken. 

Maar bovenal blijft Heumensoord verbonden met de regelmatige trips voor de le-
zingen op de Radboud Universiteit. Dat zorgde voor een enorme motivatie om zelf 
verder te studeren. Daarnaast was het een goede gelegenheid om stoom af te 
blazen van het verblijf op Heumensoord, of om galeries te bezoeken in Nijmegen.

 Zijn persoonlijke situatie is enorm veranderd. In 2015 was hij alleenstaand 
zonder enige verantwoordelijkheden. Inmiddels heeft hij een gezin met vele ver-
antwoordelijkheden. Tegelijkertijd maakt hij zich veel zorgen over zijn Syrische fa-
milieleden die in Turkije verblijven: “hun situatie is helemaal niet goed”. De over-
gang van Syrië naar Nederland is ook een culturele verandering. 

 Ik heb wist wel dat mensen enorm kunnen verschillen, qua uiterlijk of seksu-
ele geaardheid, maar hier in Nederland heb ik die pas voor het eerst ont-
moet. De variatie tussen mensen hier in Nederland is enorm veel groter dan 
ik me herinner uit Syrië. 

 De muziek van de violiste blijkt betoverend. Als hij eenmaal zijn 
 verblijfsvergunning heeft, trouwt hij met haar. 
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En uiteraard de andere omgangsvormen. 

 Als iemand in Syrië vraagt of je een kopje thee wil hebben, en je zegt nee, dan 
zullen ze blijven vragen totdat je ja zegt. Hier in Nederland vragen ze het één 
keer en als je dan nee zegt, dan krijg je geen thee. Dan is je kans verkeken. 
Dat merk ik ook in onderlinge gesprekken met Nederlanders. Ze zijn veel di-
recter; dat was ik helemaal niet gewend, maar je went eraan. 

Inburgering is ook bij Mohammad een zeer persoonlijke ervaring. Hij vertelt dat hij 
in een ‘open-minded’ familie is opgegroeid in Aleppo. Zijn moeder is van Koerdi-
sche afkomst terwijl zijn vader van Turkse komaf is. De vemenging van culturen 
was hem dus niet vreemd; ook de inburgering hier niet. Alleen de taal was een fors 
obstakel. Maar met betrekking tot religie is hij stellig: 

 Ik ben en blijf een moslim. Ik verander niet van principes omdat ik in een 
andere samenleving ben gaan wonen. Ik heb gewoon een aantal nieuwe 
principes toegevoegd. 

Wat uiteraard enorm hielp bij die inburgering, is dat hij getrouwd was met een 
Nederlandse. In Schiedam kreeg hij een woning toegewezen, waar hij met zijn hui-
dige vrouw ging samenwonen. Daar ontdekte hij hoeveel er komt kijken bij het 
zelfstandig bewonen van een woning. Gelukkig kon hij voor al zijn vragen bij het 
lokale vluchtelingenwerk terecht.

In 2019 schrijft Muhammad zich in voor werktuigbouwkunde aan de TU Delft. 
Maar in 2021 moet hij toch concluderen dat hij de studie toch niet zo leuk vindt. Dit 
jaar is hij begonnen met een andere studie: leraar natuurkunde in Nijmegen, en 
dat bevalt veel beter. 

De Nederlandse nationaliteit heeft Mohammad inmiddels verkregen. Zijn toe-
komst ziet hij dan ook in Nederland. Hij wil graag een hele goede docent worden 
en op de universiteit werken. Volgende maand mag hij voor het eerst lesgeven. Een 
nieuwe ervaring waar hij zeer naar uitkijkt.
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Muhieddin
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Muhieddin werd geboren in Aleppo in Syrië. Aanvankelijk studeerde hij 
werktuigbouwkunde op de Al-baath Universiteit in Homs, een stad in het westen 
van Syrië. Na een jaar burgeroorlog was een fors deel van de stad Homs verwoest 
en verhuisde hij naar Aleppo om daar aan de universiteit verder te studeren. Am-
per een jaar later was ook dat niet meer mogelijk in Aleppo. 

Met een grote groep Syriërs vlucht hij naar Europa. De keuze die moest wor-
den gemaakt was: 

 leven of sterven voor een dictator. Iedereen liep gevaar, en niemand was zijn 
leven zeker. 

In september 2015 komt hij in Nederland terecht. Eerst in De Koepel, een voorma-
lige gevangenis in Arnhem in de wijk Lombok. Het was van daar maar 10 minuten 
lopen naar het centrum van Arnhem. 

 Het was eigenlijk een prachtig gebouw. En de mensen waren heel aardig. Ik 
geloof dat ik geluk heb gehad dat ik daar terecht ben gekomen. Ik ben daar 
8 maanden gebleven en ik heb daar veel vrienden gemaakt. Mensen waar ik 
nog steeds contact mee heb en die me hebben geholpen. Zonder hen zou ik 
nu niet zijn waar ik nu ben.

Op een gegeven moment kwamen er mensen van de Radboud Universiteit naar 
het AZC om hulp aan te bieden. 

 Zij introduceerden ons op de universiteit in Nijmegen. Ik was daar heel erg 
nieuwsgierig naar. Inmiddels heb ik veel universiteiten in Nederland bezocht, 
maar geen is er zo mooi als de Radboud Universiteit. Ik kreeg er mijn zelfver-
trouwen weer terug. 

 Het was een lange trip van Arnhem naar Nijmegen, dus ik heb niet alle lezin-
gen kunnen volgen. Ik denk dat ik er 8 of 9 heb gevolgd. Die lezingen waren 
wel heel interessant maar erg moeilijk. Vooral die over Europees recht. Ze 
werden gehouden in een vorm van academisch Engels dat ik amper kon vol-
gen. Maar als ik vroeg om verduidelijking, dan kreeg ik dat ook. Ik leerde er 
erg veel en het motiveerde me vooral om verder te studeren. Dat ritme om 
vroeg op te staan en naar de universiteit te gaan was heel belangrijk voor 
me. 

Als Muhieddin eenmaal zijn verblijfsvergunning heeft, wordt hij gehuisvest met 
een groot aantal andere Syriërs in Arnhem en de omgeving daarvan. Hij komt in 
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het dorp Rheden terecht ten oosten van Arnhem. Omdat hij veelvuldig op de uni-
versiteit verblijft probeert via het COA om alsnog naar Nijmegen te verhuizen. 
Maar dat lukt niet. Er zijn te veel mensen die dolgraag in Nijmegen willen wonen. 

Daarna start de inburgeringscursus met de taalcursus in 2016. Dat valt nog 
niet mee. Heel langzaam slaagt hij erin om de taalexamens te halen. Het niveau op 
de universiteit vindt hij nogal hoog en hij kan het moeilijk volgen. Dan komt hij 
toevallig in contact met het UAF en komt hij erachter dat er naast de Universiteit 
ook zoiets bestaat als het HBO dat andere eisen stelt. Dat blijkt een gouden greep. 
In 2019 start hij op het HBO in Utrecht en inmiddels zit hij in het tweede jaar van 
de studie Optometrie. Hij heeft zelfs een stageplaats bij een filiaal van Eye Wish. 

Terugkijkend op deze eerste jaren in Nederland denkt hij dat hij nu pas echt 
in de Nederlandse samenleving aan het inburgeren is. De noodzaak om elke dag 
op tijd op te staan, te werken en te studeren, zorgt ervoor dat hij een netwerk aan 
het opbouwen is. In het begin ontmoette hij alleen maar andere vluchtelingen. Pas 
toen hij ging studeren merkte hij: 

 Ik ontmoette toen pas heel verschillende mensen en nu pas begrijp ik beter 
hoe Nederlanders denken en doen. 

Opvallend is de manier waarop hij beschrijft hoe problemen worden aangepakt. 

 
De stage verloopt goed en hij heeft zelfs het vooruitzicht om, als hij afstudeert, er 
een vaste baan te krijgen. De taal is daarbij nog steeds een obstakel. Het is alleen 
veel moeilijker dan hij aanvankelijk dacht. 

Relatief snel krijgt hij al na 4 maanden, begin 2016, een verblijfsvergunning. 
Veel van zijn vrienden moeten veel langer wachten en het is niet duidelijk waarom. 
In ieder geval geeft het hem het gevoel geaccepteerd te worden: 

 Ik raakte de angst kwijt die ik eerder had. De angst niet te weten wanneer je 
wat zult horen. En of je wel of niet mag blijven. Een vriend van me moest 
meer dan anderhalf jaar wachten voordat hij een verblijfsvergunning kreeg. 
Ik zag ook dat heel veel mensen daardoor depressief werden. Het AZC is ook 
geen stimulerende plek.

 
 Hier in Nederland worden problemen op een diplomatieke manier
 aangepakt. Het duurt dan heel lang voordat er een oplossing is. 
 In Syrië echter, moet een probleem onmiddellijk worden opgelost.
 Dat betekent dat Nederlanders veel geduldiger zijn.
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Muhieddin is inmiddels Nederlander geworden: 

 Ik voel me hier thuis. Ik voel me ook deel van de samenleving hier. Als ik bij-
voorbeeld bij mijn familie in Turkije op bezoek ben geweest, dan ben ik altijd 
weer blij als ik in Nederland terug ben. Dat heeft niet alleen met dat paspoort 
te maken, maar ook met de manier waarop de Nederlandse overheid en de 
mensen hier ons hebben geholpen. 

 
©  ANP
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Naja
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Naja is geboren in As-Suwayda, een klein stadje in het zuiden van Syrië. Hij 
studeerde, nog vóór de burgeroorlog, Business Administration in Spanje waar hij 
ook twee masters haalde. Vervolgens werkte hij in Syrië als bedrijfsleider. 

In 2015 besluit hij met zijn vrouw dat hij uit Syrië zou weggaan. Het was er 
simpelweg te gevaarlijk geworden. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. 
In die tijd kon je niet meer ‘gewoon’ het vliegtuig nemen; een visum voor Neder-
land was niet te krijgen. De enige optie was de moeilijke route: van Syrië naar Liba-
non en dan met het vliegtuig naar Turkije. Uit Turkije kon alleen met een boot: een 
rubberboot. Via Griekenland reisde hij door naar Macedonië en verder naar Servië, 
Hongarije, Oostenrijk en Duitsland om uiteindelijk in Nederland te belanden. Som-
mige delen daarvan reisde hij te voet, per bus of met de trein. 

De trip met de rubberboot van Turkije naar Griekenland was angstig en ge-
vaarlijk. Het kostte ook nog eens € 1500 per persoon. 

 Je moesten lang wachten op de kust; hopen dat er eindelijk een boot beschik-
baar zou zijn. Maar die boot was tegelijkertijd een enorm risico.

Voordat Naja vertrekt uit Syrië bestudeert hij de landen in Europa waar hij naartoe 
zou kunnen gaan. Al snel staat zijn besluit vast: het moet Nederland worden. 

 De manier waarop de Nederlanders hun land hebben herbouwd na de Twee-
de Wereldoorlog laat zien hoe goed zij zijn in het samenleven met mensen 
met anderen achtergronden, andere religies. 

Naja arriveert uiteindelijk in Ter Apel waar zijn asielverzoek in behandeling wordt 
genomen. Dan verhuist hij naar het AZC in Assen. Daar verblijf hij nog geen twee 
weken om weer te verkassen naar Rotterdam, door naar Veenhuizen en uiteinde-
lijk naar Heumensoord in Nijmegen. Daar zal hij zo’n 6 maanden verblijven.

Ook Naja noemt uitdrukkelijk de positieve ervaring die hij heeft als hij kennis 
maakt met de mensen van de Radboud Universiteit. Vooral de ontmoetingen met 
mensen met zulke verschillende culturele achtergronden en opleidingen benoemt 
hij als zeer waardevol.

 Ik was al getrouwd toen ik vertrok uit Syrië. Maar het zou te gevaarlijk zijn om 
met zijn tweeën te reizen. Daarom ben ik alleen vertrokken. Als ik een ver-
blijfsvergunning zou hebben, zou ik mijn vrouw over laten komen. En uitein-
delijk is dat ook gebeurd.

Maar tot die tijd verblijf Naja op Heumensoord. Een plek waaraan hij met gemeng-
de gevoelens aan terugdenkt. “Heel veel mensen op een niet zo grote plek. Het 
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eten was maar matig en je had volstrekt geen privacy. Veel mensen waren ook echt 
gechoqueerd dat we in tenten werden opgevangen. Dat was wel het laatste dat ze 
verwachtten. Sommigen zijn ook daadwerkelijk teruggegaan naar Irak of Syrië. Ik 
vond het ook niet zo prettig, maar ik was wel dankbaar dat ik een bed had. Ja, ik kan 
daar alleen maar dankbaar om zijn.

 Het mooiste is om nieuwe mensen te ontmoeten. Ik leerde erg veel over dit 
land en de samenleving in Nederland.

 
De lezingen op de universiteit waren op vele opzichten een eye-opener. Het maak-
te duidelijk hoeveel mogelijkheden Nederland bood. Na het verblijf op Heumens-
oord wordt Naja overgeplaatst naar een AZC in Leusden. Daar komt hij in contact 
met een vrijwilligster van Gastvrij Leusden. Al snel wordt hij ingeschakeld om als 
tolk Arabisch-Engels op te treden voor vluchtelingen die alleen maar Arabisch spre-
ken. En dan wordt hij uitgenodigd bij de familie van de vrijwilligster zelf. 

 Deze familie Van Vliet is nu mijn familie geworden. Toen mijn vrouw eindelijk 
mocht overkomen, hebben we nog 4 maanden bij deze familie in huis ge-
woond. Daarna kregen we ons eigen appartement dat gelukkig heel dichtbij 
was. Deze familie was een voorbeeld van alleen maar liefde en warmte. Als 
mijn ervaring met deze familie een inburgeringsmethode zou worden, dan 
zou dat ongelooflijk veel beter zijn dan de theoretische verhalen in de cursus-
sen. Thuis is normaal gesproken waar je geboren bent. Maar voor mij is thuis 
waar mijn familie is en waar ik me veilig voel: daarom is Nederland mijn 
thuis.

Mede door de betrokkenheid van de familie Van Vliet gaat de inburgering snel en 
vindt zijn vrouw ook een baan in Nederland. Naja zelf vindt een baan als manager 
bij een zuivelbedrijf dat wereldwijd opereert. 

 Ik ben Nederland erg dankbaar dat ze mij heeft opgevangen en de mogelijk-
heid heeft geboden om hier een bestaan op te bouwen. 

 Sinds ik het Nederlandse paspoort heb, ben ik nu zelf een echte kaaskop. Ik 
voel me ook Nederlander. Een trotse Nederlander. Dat gevoel was wel het 
grootst toen onze dochter werd geboren. Ik kan haar nu een veilige toekomst 
bieden. 

 Nederland is weliswaar een klein land, maar het heeft een groot hart.
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Annotaties

door CMR stafleden 1996-2021

Gehanteerde afkortingen
A&MR Asiel- & Migrantenrecht
ABRvS Afdeling Bestuursrecht(spraak) Raad van State
CGB Commissie Gelijke Behandeling
CtAT Committee Anti Torture (UN)
CRvB Centrale Raad van Beroep
CTG Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg
ECRM Europese Commissie voor de Rechten van de Mens
ECSR Europees Comité Sociale Rechten
EHRM Europees Hof voor de Rechten van de Mens
HvJEG Hof van Justitie van de EG
HvJEU Hof van Justitie van de EU
HR Hoge Raad
HRC Human Rights Committee (UN)
IAT Immigration and Asylum Tribunal (UK)
JV Jurisprudentie Vreemdelingenrecht
Ktr. Kantonrechter
MR Migrantenrecht
NAV Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht
RMT Regionaal Medisch Tuchtcollege
RTG Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg
Pres. President
Rb Rechtbank
REK Rechtseenheidkamer
RV Rechtspraak Vreemdelingenrecht
RV in 100 uitspraken Rechtspraak Vreemdelingenrecht in 100 uitspraken
zp zittingsplaats
vzr. voorzieningenrechter

De annotaties zijn gesorteerd op publicatiejaar, (eerste) annotator, rechtsprekende 
instantie (zonder onderscheid naar zp of Pres.) en datum uitspraak. 

1996
• Fernhout R., 1996, noot bij: ABRvS 2 feb. 1995, RV 1995/60
• Fernhout R., 1996, noot bij: ABRvS 13 feb. 1995, RV 1995/36
• Fernhout R., 1996, noot bij: ABRvS 22 aug. 1995, RV 1995/3
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• Fernhout R., 1996, noot bij: ABRvS 2 nov. 1995, RV 1995/61
• Fernhout R., 1996, noot bij: HR 7 apr. 1995, RV 1995/67
• Fernhout R., 1996, noot bij: HR 2 juni 1995, RV 1995/18
• Fernhout R., 1996, noot bij: Rb. Den Haag (rek) 16 mrt. 1995, AB 1996/7.
• Fernhout R., 1996, noot bij: Rb. Den Haag (rek) 16 mrt. 1995, AB 1996/8.
• Fernhout R., 1996, noot bij: Rb. Den Haag zp A’dam 8 juni 1995, RV 1995/63
• Fernhout R., 1996, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) 28 aug. 1995, RV 1995/13
• Fernhout R., 1996, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) zp Haarlem 1 sep. 1995, RV 

1995/37
• Fernhout R., 1996, noot bij: Rb. Den Haag (rek) 19 okt. 1995, RV 1995/8
• Fernhout R., 1996, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) zp Haarlem 24 okt. 1995, RV 

1995/11
• Fernhout R., 1996, noot bij: Rb. Den Haag (rek), 2 nov. 1995, RV 1995/9
• Fernhout R., 1996, noot bij: Rb. Den Haag (rek) 13 juni 1996, MR 1996/139.
• Groenendijk C.A., 1996, noot bij: ABRvS 16 mrt. 1995, RV 1995/69, p.236-237.
• Groenendijk C.A., 1996, noot bij: ABRvS 9 juni 1995, RV 1995/92, p.306.
• Groenendijk C.A., 1996, noot bij: CGB 9 okt. 1995, RV 1995/99, p.331-332.
• Groenendijk C.A., 1996, noot bij: CGB 5 dec. 1995, RV 1995/98, p.328-329.
• Groenendijk C.A., 1996, noot bij: HR 22 dec. 1995, RV 1995/97, p.322-324.
• Groenendijk C.A., 1996, noot bij: HvJEG 4 mei 1995, C-7/94, Gaal, RV 1995/94, 

p.312.
• Groenendijk C.A., 1996, noot bij: HvJEG 6 juni 1995, C-434/93, Bozkurt, RV 

1995/91, p.301-303.
• Groenendijk C.A., 1996, noot bij: HvJEG 30 nov. 1995, C-175/94, Gallagher, RV 

1995/95, p.315-316.
• Groenendijk C.A., 1996, noot bij: HvJEG 15 dec. 1995, C-415/93, Bosman, RV 

1995/96, p.319-320.
• Groenendijk C.A., 1996, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) zp Den Bosch mei 26 

mei. 1995, RV 1995/93, p.309-310.
• Minderhoud P.E., 1996, noot bij: ABRvS 28 feb. 1995, RV 1995/83
• Minderhoud P.E., 1996, noot bij: CRvB 30 juni 1995, RV 1995/87
• Minderhoud P.E., 1996, noot bij: HvJEG 5 apr. 1995, C-103/94, Zoulika Krid, RV 

1995/88
• Minderhoud P.E., 1996, noot bij: Rb. A’dam 3 mei 1995, RV 1995/84
• Minderhoud P.E., 1996, noot bij: Rb. Dordrecht (pres.) 24 mei 1995, RV 1995/89
• Minderhoud P.E., 1996, noot bij: Rb. A’dam 9 aug. 1995, RV 1995/85
• Minderhoud P.E., 1996, noot bij: Rb. A’dam (pres.) 8 sep. 1995, RV 1995/86
• Spijkerboer T.P., 1996, noot bij: ABRvS 28 mei 1996, RV 1996/4.
• Spijkerboer T.P., 1996, noot bij: ABRvS 6 nov. 1995, RV 1995/4
• Spijkerboer T.P., 1996, noot bij: ABRvS 7 nov. 1996, RV 1996/6.
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• Spijkerboer T.P., 1996, noot bij: ABRvS 8 dec. 1995, RV 1995/6
• Spijkerboer T.P., 1996, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) 19 jan. 1996, Nemesis 

1996/577.
• Spijkerboer T.P., 1996, noot bij: Rb. Den Haag 11 mei 1995, AB 1996/9.
• Spijkerboer T.P., 1996, noot bij: Rb. Den Haag 30 aug. 1995, RV 1995/10
• Spijkerboer T.P., 1996, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) zp Zwolle 4 okt. 1995, RV 

1995/14
• Spijkerboer T.P., 1996, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) zp Zwolle 31 okt. 1995, RV 

1995/15
• Spijkerboer T.P., 1996, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) 17 nov. 1995, RV 1995/16
• Spijkerboer T.P., 1996, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) zp Zwolle 6 dec. 1995, RV 

1995/17
• Vermeulen B.P., 1996, noot bij: ABRvS 17 jan. 1995, RV 1995/1
• Vermeulen B.P., 1996, noot bij: ABRvS 21 feb. 1995, RV 1995/2
• Vermeulen B.P., 1996, noot bij: ABRvS 7 nov. 1995, RV 1995/5
• Vermeulen B.P., 1996, noot bij: CGB 7 aug. 1995, RV 1995/100
• Vermeulen B.P., 1996, noot bij: ECRM 10 jan. 1995, 19776/92, Amuur t. Frank-

rijk, RV 1995/77
• Vermeulen B.P., 1996, noot bij: ECRM 27 juni 1995, 22414/93, Chahal t. UK, RV 

1995/20
• Vermeulen B.P., 1996, noot bij: ECRM 5 juli 1995, RV 1995/21
• Vermeulen B.P., 1996, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) zp Zwolle 2 feb. 1995, RV 

1995/12
• Vermeulen B.P., 1996, noot bij: Rb. Den Haag zp Haarlem 24 feb. 1995, RV 

1995/70
• Vermeulen B.P., 1996, noot bij: Rb. Den Haag zp Den Bosch 15 mrt. 1995, RV 

1995/71,
• Vermeulen B.P., 1996, noot bij: Rb. Den Haag (rek), 2 apr. 1995, RV 1995/7
• Vermeulen B.P., 1996, noot bij: Rb. Den Haag 21 apr. 1995, RV 1995/72
• Vermeulen B.P., 1996, noot bij: Rb. Den Haag zp Den Bosch 9 mei 1995, RV 

1995/73
• Vermeulen B.P., 1996, noot bij: Rb. Den Haag zp Zwolle 6 juli 1995, RV 1995/74
• Vermeulen B.P., 1996, noot bij: Rb. Den Haag (rek) 2 nov. 1995, RV 1995/75
• Vermeulen B.P., 1996, noot bij: Rb. Den Haag (rek) 2 nov. 1995, RV 1995/76
 Zwaan K.M., 1996, noot bij: Rb. Den Haag (rek) 24 okt. 1996, NAV 1996.
 
1997
• Fernhout R., 1997, noot bij: ABRvS 1 juli 1996, RV 1996/5.
• Fernhout R., 1997, noot bij: ABRvS 1 juli 1996, RV 1996/7.
• Fernhout R., 1997, noot bij: HvJEG 30 sep. 1997, C-98/96, Ertanir, JV 1997/2.
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• Fernhout R., 1997, noot bij: Nationale Ombudsman 17 dec. 1996, RV 1996/19.
• Fernhout R., 1997, noot bij: Rb. Den Haag (rek) 14 mrt. 1996, RV 1996/8.
• Fernhout R., 1997, noot bij: Rb. Den Haag (rek) 14 mrt. 1996, RV 1996/9.
• Fernhout R., 1997, noot bij: Rb. Den Haag (rek) 14 mrt. 1996, AB 1997/110.
• Fernhout R., 1997, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) 9 apr. 1996, RV 1996/63.
• Fernhout R., 1997, noot bij: Rb. Den Haag (rek) 15 mei 1996, AB 1997/436.
• Fernhout R., 1997, noot bij: Rb. Den Haag (rek) 13 juni 1996, AB 1997/382.
• Fernhout R., 1997, noot bij: Rb. Den Haag 19 juni 1996, RV 1996/35.
• Fernhout R., 1997, noot bij: Rb. Den Haag (rek) 3 juli 1997, AB 1997/453.
• Fernhout R., 1997, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) 19 juli 1996, RV 1996/14.
• Fernhout R., 1997, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) 9 aug. 1996, RV 1996/62.
• Fernhout R., 1997, noot bij: Rb. Den Haag 29 aug. 1996, RV 1996/61.
• Fernhout R., 1997, noot bij: Pres. Rb Den Haag 16 okt. 1997, RV 1997/15.
• Fernhout R., 1997, noot bij: Rb. Den Haag (rek) 19 okt. 1995, RV 1996/8.
• Fernhout R., 1997, noot bij: Rb. Den Haag (rek) 2 nov. 1995, AB 1997/109.
• Fernhout R., 1997, noot bij: Rb. Den Haag (rek) 7 nov. 1996, RV 1996/11.
• Fernhout R., 1997, noot bij: Rb. Den Haag (rek) 5 dec. 1996, RV 1996/12.
• Fernhout R., 1997, noot bij: Rb. A’dam 18 dec. 1996, RV 1996/36.
• Groenendijk C.A., 1997, noot bij: ABRvS 19 mrt. 1996, RV 1996/95.
• Groenendijk C.A., 1997, noot bij: CGB 15 juli 1996, RV 1996/97.
• Groenendijk C.A., 1997, noot bij: CGB 30 sep. 1996, RV 1996/98.
• Groenendijk C.A., 1997, noot bij: EHRM 16 sep. 1996, 17371/90, Gaygusuz t. 

Oostenrijk, NJCM-buletin 1997.
• Groenendijk C.A., 1997, noot bij: HR 12 jan. 1996, RV 1996/100..
• Groenendijk C.A., 1997, noot bij: HvJEG 29 feb. 1996, C-193/94, Skanavi, RV 

1996/90.
• Groenendijk C.A., 1997, noot bij: HvJEG 17 apr. 1997, C-351/95, Kadiman, MR 

1997/100 en 102; ook bij: HvJEG 5 juni 1997, C-285/95, Kol.
• Groenendijk C.A., 1997, noot bij: HvJEG 30 apr. 1996, C-214/94, Boukhalfa, RV 

1996/91.
• Groenendijk C.A., 1997, noot bij: HvJEG 23 mei 1996, C-273/94, O’Flynn, RV 

1996/92.
• Groenendijk C.A., 1997, noot bij: HvJEG 2 juli 1996, C-473/93, Com. t. Luxem-

burg, RV 1996/93.
• Groenendijk C.A., 1997, noot bij: Rb. Den Haag 7 mei 1996, RV 1996/80.
• Groenendijk C.A., 1997, noot bij: Rb. Den Haag 30 mei 1996, RV 1996/79.
• Groenendijk C.A., 1997, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) zp Haarlem 12 juni 1996, 

RV 1996/96.
• Minderhoud P.E., 1997, noot bij: CRvB 13 feb. 1996, RV 1996/88.
• Minderhoud P.E., 1997, noot bij: CRvB 6 mrt. 1996, RV 1996/83.
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• Minderhoud P.E., 1997, noot bij: HR 17 jan. 1996, RV 1996/84.
• Minderhoud P.E., 1997, noot bij: HvJEG 10 sep. 1996, C-277/94, Taflan, RV 

1996/85.
• Minderhoud P.E., 1997, noot bij: HvJEG 3 okt. 1996, C-126/95/ Hallouzi, RV 

1996/86.
• Minderhoud P.E., 1997, noot bij: Ktr. Delft 15 feb. 1996, RV 1996/81.
• Minderhoud P.E., 1997, noot bij: CBB (pres.) 9 feb. 1996, RV 1996/82.
• Minderhoud P.E., 1997, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) 22 aug. 1996, RV 1996/89.
• Spijkerboer T.P., 1997, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) zp Zwolle 5 juli 1996, RV 

1996/16.
• Spijkerboer T.P., 1997, noot bij: Rb. Den Haag 15 okt. 1996, RV 1996/15.
• Spijkerboer T.P., 1997, noot bij: Rb. Den Haag 19 okt. 1995, AB 1996/17.
• Spijkerboer T.P., 1997, noot bij: Rb. Den Haag (rek) 24 nov. 1996, RV 1996/10.
• Spijkerboer T.P., 1997, noot bij: Rb. Den Haag (rek) 19 dec. 1996, RV 1996/13.
• Vermeulen B.P., 1997, noot bij: ABRvS 22 mrt. 1996, RV 1996/2.
• Vermeulen B.P., 1997, noot bij: ABRvS 22 mei 1996, RV 1996/3.
• Vermeulen B.P., 1997, noot bij: CtAT 8 mei 1996, RV 1996/22.
• Vermeulen B.P., 1997, noot bij: EHRM 25 juni 1996, 19776/92, Amuur t. Frank-

rijk, RV 1996/73.
• Vermeulen B.P., 1997, noot bij: EHRM 16 sep. 1996, 17371/90, Gaygusuz t. 

Oostenrijk, RV 1996/87.
• Vermeulen B.P., 1997, noot bij: EHRM 15 nov. 1996, 22414/93, Chahal t. UK, RV 

1996/20.
• Vermeulen B.P., 1997, noot bij: EHRM 17 dec. 1996, 25964/94, Ahmed t. Oos-

tenrijk, RV 1996/21.
• Vermeulen B.P., 1997, noot bij: Nationale Ombudsman 10 okt. 1996, AB 

1997/122.
• Vermeulen B.P., 1997, noot bij: Rb. Den Haag (rek) 15 feb. 1996, RV 1996/66.
• Vermeulen B.P., 1997, noot bij: Rb. Den Haag zp A’dam 25 juni 1996, RV 

1996/68.
• Vermeulen B.P., 1997, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) zp Zwolle 26 juli 1996, RV 

1996/17.
• Vermeulen B.P., 1997, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) 11 sep. 1996, RV 1996/18.

1998
• Fernhout R., 1998, noot bij: ABRvS 20 okt. 1997, RV 1997/36.
• Fernhout R., 1998, noot bij: CtAT 19 juni 1998, JV 1998/188.
• Fernhout R., 1998, noot bij: ECRM 23 apr. 1998, 32448/96, Hatami t. Zweden, 

JV 1998/176.
• Fernhout R., 1998, noot bij: HvJEG 7 mei 1998, C-350/96, Clean Car, JV 1998/175.
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• Fernhout R., 1998, noot bij: HvJEG 17 apr. 1997, C-351/95, Kadiman, RV 
1997/87.

• Fernhout R., 1998, noot bij: Nationale Ombudsman 18 aug. 1998, JV 1998/173.
• Fernhout R., 1998, noot bij: Rb. Den Haag 15 jan. 1997, RV 1997/34.
• Fernhout R., 1998, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) 19 mrt. 1997, JV 1998/84.
• Fernhout R., 1998, noot bij: Rb. Den Haag 29 mei 1997, RV 1997/4.
• Fernhout R., 1998, noot bij: Rb. Den Haag 27 juni 1997, RV 1997/5.
• Fernhout R., 1998, noot bij: Rb. Den Haag 30 juni 1997, RV 1997/6.
• Fernhout R., 1998, noot bij: Rb. Den Haag 3 juli 1997, RV 1997/35.
• Fernhout R., 1998, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) 12 sep. 1997, RV 1997/14.
• Fernhout R., 1998, noot bij: Rb. Den Haag (rek) 25 sep. 1997, JV 1997/5.
• Fernhout R., 1998, noot bij: Rb. Den Haag 30 jan. 1998, JV 1998/39.
• Fernhout R., 1998, noot bij: Rb. Den Haag 5 feb. 1998, JV 1998/65.
• Fernhout R., 1998, noot bij: Rb. Den Haag 3 mrt. 1998, JV 1998/110, betekenis 

toezegging UNHCR 5 aug. 1983.
• Fernhout R., 1998, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) 2 apr. 1998, JV 1998/127.
• Fernhout R., 1997, noot bij: Rb. Den Haag (rek) 16 apr. 1998, RV 1997/5.
• Fernhout R., 1998, noot bij: Rb. Den Haag zp A’dam 8 mei 1998, JV 1998/116.
• Fernhout R., 1998, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) 8 mei 1998, JV 1998/123.
• Fernhout R., 1998, noot bij: Rb. Den Haag (rek) 18 juni 1998, JV 1998/134.
• Fernhout R., 1998, noot bij: Rb. Den Haag (rek) 18 juni 1998, JV 1998/156.
• Fernhout R., 1998, noot bij: Rb. A’dam (pres.) 10 juli 1998, JV 1998/154.
• Fernhout R., 1998, noot bij: Rb. Den Haag 21 aug. 1998, JV 1998/178.
• Fernhout R., 1998, noot bij: Rb. Zwolle (pres.) 9 sep. 1998, JV 1998/201.
• Fernhout R., 1998, noot bij: Rb. Den Haag 28 sep. 1998, JV 1998/205.
• Groenendijk C.A., 1998, noot bij: CGB 4 feb. 1997, RV 1997/96.
• Groenendijk C.A., 1998, noot bij: EHRM 28 nov. 1996, 21702/93, Ahmut t. Ne-

derland, NJ 1998/1.
• Groenendijk C.A., 1998, noot bij: HvJEG 23 jan. 1997, C-171/95, Tetik, RV 

1997/86.
• Groenendijk C.A., 1998, noot bij: HvJEG 5 juni 1997, C-285/95, Kol, RV 1997/88.
• Groenendijk C.A., 1998, noot bij: HvJEG 30 sep. 1997, C-36/96, Günaydin, RV 

1997/89.
• Groenendijk C.A., 1998, noot bij: HvJEG 2 okt. 1997, C-122/96, Saldanha, RV 

1997/91.
• Groenendijk C.A., 1998, noot bij: Rb. Den Haag zp A’dam 1 juli 1997, RV 

1997/94.
• Minderhoud P.E., 1998, noot bij: ABRvS 22 sep. 1997, RV 1997/84.
• Minderhoud P.E., 1998, noot bij: CRvB 21 jan. 1997, RV 1997/77.
• Minderhoud P.E., 1998, noot bij: CRvB 12 feb. 1997, RV 1997/78.
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• Minderhoud P.E., 1998, noot bij: CRvB 5 aug. 1997, RV 1997/83.
• Minderhoud P.E., 1998, noot bij: CRvB 11 sep. 1997, RV 1997/79.
• Minderhoud P.E., 1998, noot bij: HvJEG 27 nov. 1997, C-57/96, Meints, RV 

1997/93.
• Minderhoud P.E., 1998, noot bij: HvJEG 2 dec. 1997, C-336/94, Dafeki, RV 

1997/81.
• Minderhoud P.E., 1998, noot bij: CRvB (pres.) 20 juni 1997, RV 1997/82.
• Minderhoud P.E., 1998, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) 16 mei 1997, AB 1997/381.
• Minderhoud P.E., 1998, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) 29 sep. 1998, JV 1998/198.
• Minderhoud P.E., 1998, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) 2 okt. 1998, JV 1998/199.
• Minderhoud P.E., 1998, noot bij: Rb. Breda 17 okt. 1997, RV 1997/80.
• Minderhoud P.E., 1998, noot bij: Rb. A’dam 18 okt. 1996, MR 1997/40.
• Minderhoud P.E., 1998, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) 27 okt. 1997, RV 1997/85.
• Minderhoud P.E., 1998, noot bij: Rb. A’dam (pres.) 17 nov. 1998, JV 1998/223.
• Spijkerboer T.P., 1998, noot bij: ABRvS 8 jan. 1997, RV 1997/1.
• Spijkerboer T.P., 1998, noot bij: ABRvS 19 mrt. 1997, RV 1997/2.
• Spijkerboer T.P., 1998, noot bij: ABRvS 22 sep. 1997, RV 1997/3.
• Spijkerboer T.P., 1998, noot bij: Nationale Ombudsman 12 mrt. 1997, RV 

1997/18.
• Spijkerboer T.P., 1998, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) 2 mei 1997, RV 1997/12.
• Spijkerboer T.P., 1998, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) 8 mei 1998, JV 1998/124.
• Spijkerboer T.P., 1998, noot bij: Rb. Den Haag zp Zwolle 30 juni 1997, RV 

1997/7.
• Spijkerboer T.P., 1998, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) 2 juli 1997, RV 1997/14.
• Spijkerboer T.P., 1998, noot bij: Rb. Den Haag (rek) 11 juli 1997, RV 1997/9.
• Spijkerboer T.P., 1998, noot bij: Rb. Den Haag 15 juli 1997, RV 1997/8.
• Spijkerboer T.P., 1998, noot bij: Rb. Den Haag 17 dec. 1997, JV 1998/17.
• Spijkerboer T.P., 1998, noot bij: Rb. Den Haag 12 feb. 1998, JV 1998/49.
• Spijkerboer T.P., 1998, noot bij: Rb. Den Haag 30 mrt. 1998, JV 1998/77.
• Spijkerboer T.P., 1998, noot bij: Rb. Den Haag 27 mei 1998, JV 1998/197.
• Spijkerboer T.P., 1998, noot bij: Rb. Den Haag 23 juni 1998, JV 1998/137.
• Spijkerboer T.P., 1998, noot bij: Rb. Den Haag 2 juli 1998, JV 1998/135.
• Spijkerboer T.P., 1998, noot bij: Rb. Den Haag (rek) 17 nov. 1998, JV 1998/217.
• Vermeulen B.P., 1998, noot bij: ABRvS 11 sep. 1997, AB 1998/262.
• Vermeulen B.P., 1998, noot bij: CtAT 28 apr. 1997, RV 1997/21.
• Vermeulen B.P., 1998, noot bij: EHRM 29 apr. 1997, 24573/94, H.L.R. t. Frank-

rijk, RV 1997/20.
• Vermeulen B.P., 1998, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) zp Zwolle 7 mrt. 1997, RV 

1997/11.
• Vermeulen B.P., 1998, noot bij: Rb. Den Haag zp Nieuwersluis 21 mrt. 1997, RV 

1997/62.
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• Vermeulen B.P., 1998, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) zp Den Bosch 17 juni 1997, 
RV 1997/13.

• Vermeulen B.P., 1998, noot bij: Rb. Den Haag (rek) 11 sep. 1997, RV 1997/9.
• Vermeulen B.P., 1998, noot bij: Rb. Den Haag (rek) 11 sep. 1997, RV 1997/10.
• Vermeulen B.P., 1998, noot bij: Rb. Den Haag (rek) 21 aug. 1997, RV 1997/65.
• Vermeulen B.P., 1998, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) 28 okt. 1997, RV 1997/17.
• Vermeulen B.P., 1998, noot bij: Rb. Den Haag zp A’dam 16 mrt. 1998, JV 

1998/92.
• Vermeulen B.P., 1998, noot bij: Rb. Den Haag zp Zwolle 25 mrt. 1998, JV 

1998/120.
• Vermeulen B.P., 1998, noot bij: Rb. Den Haag zp A’dam 6 juli 1998, JV 1998/180.
• Vermeulen B.P., 1998, noot bij: Rb. Den Haag 27 aug. 1998, JV 1998/157.
• Vermeulen B.P., 1998, noot bij: Rb. Den Haag 27 aug. 1998, JV 1998/158.
• Vermeulen B.P., 1998, noot bij: Rb. Den Haag zp Nieuwersluis 28 aug. 1997, RV 

1998/66.
• Vermeulen B.P., 1998, noot bij: Rb. Den Haag zp Zwolle 9 sep. 1998, JV 

1998/208.
• Vermeulen B.P., 1998, noot bij: Rb. Arnhem (pres.) 27 okt. 1998, JV 1998/224.

1999
• Fernhout R., 1999, noot bij: ABRvS 18 feb. 1999, H01.98.1345 Q01, JV 1999/76.
• Fernhout R., 1999, noot bij: ABRvS 6 apr. 1999, H01.98.1103, JV 1999/126.
• Fernhout R., 1999, noot bij: CtAT 25 mei 1999, JV 1999/S210.
• Fernhout R., 1999, noot bij: Rb. Den Haag 7 jan. 1999, AWB 98/4996, JV 

1999/26.
• Fernhout R., 1999, noot bij: Rb. Den Haag 7 jan. 1999, AWB 98/6093, JV 

1999/41.
• Fernhout R., 1999, noot bij: Rb. Den Haag 1 feb. 1999, 97/9637 AWB 97/9629, 

JV 1999/121.
• Fernhout R., 1999, noot bij: Rb. Den Haag 5 feb. 1999, AWB 97/11350, JV 

1999/99.
• Fernhout R., 1999, noot bij: Rb. Den Haag 10 feb. 1999, AWB 98/5396, JV 

1999/53.
• Fernhout R., 1999, noot bij: Rb. Den Haag 26 mrt. 1999, AWB 99/1278, JV 

1999/116.
• Fernhout R., 1999, noot bij: Rb. Den Haag 2 apr. 1999, AWB 98/7378, JV 

1999/191.
• Fernhout R., 1999, noot bij: Rb. Den Haag 17 mei 1999, AWB 99/2287, JV 

1999/151.
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• Fernhout R., 1999, noot bij: Rb. Den Haag 20 mei 1999, AWB 98/1299, JV 
1999/184.

• Fernhout R., 1999, noot bij: Rb. Den Haag 21 mei 1999, AWB 98/1299, JV 
1999/209.

• Fernhout R., 1999, noot bij: Rb. Den Haag 24 juni 1999, 99/2947, JV 1999/208.
• Fernhout R., 1999, noot bij: Rb. Den Haag 8 juli 1999, AWB 99/2276, JV 

1999/180.
• Fernhout R., 1999, noot bij: Rb. Den Haag 17 sep. 1999, AWB 99/6593, JV 

1999/288.
• Fernhout R., 1999, noot bij: Rb. Den Haag 30 nov. 1998, AWB 97/8297, JV 

1999/33.
• Fernhout R., 1999, noot bij: Rb. Den Haag 16 dec. 1998, AWB 98/9120, JV 

1999/39.
• Groenendijk C.A., 1999, noot bij: CGB 29 juni 1998, RV 1998/98.
• Groenendijk C.A., 1999, noot bij: CGB 8 juli 1998, RV 1998/99.
• Groenendijk C.A., 1999, noot bij: HvJEG 29 okt. 1998, C-230/97, Awoyemi, RV 

1998/91.
• Groenendijk C.A., 1999, noot bij: HvJEG 19 nov. 1998, C-210/97, Akman, RV 

1998/93.
• Groenendijk C.A., 1999, noot bij: HvJEG 24 nov. 1998, C-274/96, Bickel, RV 

1998/95.
• Groenendijk C.A., 1999, noot bij: HvJEG 26 nov. 1998, C-1/97, Birden, RV 

1998/94.
• Groenendijk C.A., 1999, noot bij: HvJEG 2 mrt. 1999, C-416/96, El-Yassini, JV 

1999/125.
• Groenendijk C.A., 1999, noot bij: Rb. Den Haag zp Haarlem 3 apr. 1998, RV 

1998/85.
• Groenendijk C.A., 1999, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) zp Zwolle 29 juli 1998, RV 

1998 1999/89.
• Groenendijk C.A., 1999, noot bij: Rb. Den Haag zp Haarlem 3 nov. 1998, RV 

1998/92.
• Groenendijk C.A., 1999, noot bij: Rb. Den Haag zp Den Bosch 11 mei 1999, JV 

1999/204.
• Minderhoud P.E., 1999, noot bij: ABRvS 6 okt. 1998, RV 1998/84.
• Minderhoud P.E., 1999, noot bij: CRvB 29 apr. 1998, RV 1998/78.
• Minderhoud P.E., 1999, noot bij: HvJEG 12 mei 1998, C-85/96, Sala, RV 1998/79.
• Minderhoud P.E., 1999, noot bij: HvJEG 11 juni 1998, C-275/96, Kuusijärvi, RV 

1998/80.
• Minderhoud P.E., 1999, noot bij: HvJEG 4 mei 1999, C-262/96, Sürül, JV 

1999/218.
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• Minderhoud P.E., 1999, noot bij: Rb. Utrecht 15 jan. 1998, RV 1998/76.
• Minderhoud P.E., 1999, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) 29 sep. 1998, RV 1998/81.
• Minderhoud P.E., 1999, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) 7 okt. 1998, RV 1998/82.
• Minderhoud P.E., 1999, noot bij: Rb. A’dam (pres.) 17 nov. 1998, RV 1998/77.
• Minderhoud P.E., 1999, noot bij: Rb. A’dam 4 aug. 1999, JV 1999/243.
• Spijkerboer T.P., 1999, noot bij: Rb. Den Haag zp Haarlem 9 jan. 1998, RV 

1998/1.
• Spijkerboer T.P., 1999, noot bij: Rb. Den Haag zp Den Bosch 17 mrt. 1998, RV 

1998/3.
• Spijkerboer T.P., 1999, noot bij: Rb. Den Haag zp Zwolle 31 mrt. 1998, RV 

1998/4.
• Spijkerboer T.P., 1999, noot bij: Rb. Den Haag (rek) 19 apr. 1998, RV 1998/127.
• Spijkerboer T.P., 1999, noot bij: Rb. Den Haag zp Zwolle 27 mei 1998, RV 

1998/7.
• Spijkerboer T.P., 1999, noot bij: Rb. Den Haag zp Zwolle 9 juni 1998, RV 1998/9.
• Spijkerboer T.P., 1999, noot bij: Rb. Den Haag 21 sep. 1998, RV 1998/13.
• Spijkerboer T.P., 1999, noot bij: Rb. Den Haag (rek) 29 apr. 1999, JV 1999/127.

2000
• Groenendijk C.A., 2000, noot bij: CGB 13 dec. 1999, RV 1999/99.
• Groenendijk C.A., 2000, noot bij: HvJEG 19 jan. 1999, C-348/96, Calfa, RV 

1999/86.
• Groenendijk C.A., 2000, noot bij: HvJEG 10 feb. 2000, C-340/97, Nazli, JV 

2000/81.
• Groenendijk C.A., 2000, noot bij: HvJEG 16 mrt. 2000, C-329/97, Ergat, JV 

2000/139.
• Groenendijk C.A., 2000, noot bij: HvJEG 11 mei 2000, C-37/98, Savas, JV 

2000/172.
• Groenendijk C.A., 2000, noot bij: HvJEG 22 juni 2000, C-56/98, Eyüp, JV 

2000/188.
• Groenendijk C.A., 2000, noot bij: HvJEG 11 nov. 1999, C-179/98, Mesbah, RV 

1999/91.
• Groenendijk C.A., 2000, noot bij: Rb. Den Haag zp Den Bosch 11 mei 1999, RV 

1999/93.
• Groenendijk C.A., 2000, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) zp Zwolle 21 mei 1999, 

RV 1999/92.
• Groenendijk C.A., 2000, noot bij: Rb. A’dam (pres.) 23 juni 1999, RV 1999/98.
• Groenendijk C.A., 2000, noot bij: Rb. Den Haag zp A’dam 15 juli 1999, RV 

1999/94.
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• Groenendijk C.A., 2000, noot bij: Rb. Den Haag zp A’dam 24 sep. 1999, JV 2000/8.
• Groenendijk C.A., 2000, noot bij: Rb. Den Haag zp A’dam 22 nov. 1999, RV 1999/95.
• Minderhoud P.E., 2000, noot bij: CRvB 29 juni 1999, RV 1999/83.
• Minderhoud P.E., 2000, noot bij: CRvB 1 dec. 1999, RV 1999/81.
• Minderhoud P.E., 2000, noot bij: HvJEG 4 mei 1999, C-262/96, Sürül, RV 1999/77.
• Minderhoud P.E., 2000, noot bij: Rb. A’dam (pres.) 28 jan. 1999, RV 1999/79.
• Minderhoud P.E., 2000, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) 11 mrt. 1999, RV 1999/82.
• Minderhoud P.E., 2000, noot bij: Rb. A’dam 4 juni 1999, RV 1999/78.
• Minderhoud P.E., 2000, noot bij: Rb. Den Haag (pres.) 11 juli 2000, JV 2000/202.
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