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1. JURIDISCH KADER 

1.1. Primair recht van de Unie 

1. Artikel 20 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) 

luidt als volgt: 

"(1) Er wordt een burgerschap van de Unie ingesteld. Burger van de Unie is een ieder 

die de nationaliteit van een lidstaat bezit. Het burgerschap van de Unie komt naast het 

nationale burgerschap doch komt niet in de plaats daarvan. 

(2) De burgers van de Unie genieten de rechten en hebben de plichten die bij de 

Verdragen zijn bepaald. Zij hebben, onder andere, 

(a) het recht zich vrij op het grondgebied van de lidstaten te verplaatsen en er vrij 

te verblijven. " 

2. Artikel 21, eerste lid VWEU luidt als volgt: 

"Iedere burger van de Unie heeft het recht vrij op het grondgebied van de lidstaten te 

reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij 

de Verdragen en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. " 

3. Artikel 45 VWEU luidt als volgt: 

"(l) Het verkeer van werknemers binnen de Unie is vrij. 

(2) Dit houdt de afschaffing in van elke discriminatie op grond van de nationaliteit 

tussen de werknemers der lidstaten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de 

overige arbeidsvoorwaarden. 

(3) Het houdt behoudens de uit hoofde van openbare orde, openbare veiligheid en 

volksgezondheid gerechtvaardigde beperkingen het recht in om, 

(a) in te gaan op een feitelijk aanbod tot tewerkstelling; 

(b) zich te dien einde vrij te verplaatsen binnen het grondgebied der lidstaten; 
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(c) in een der lidstaten te verblijven teneinde daar een beroep uit te oefenen 

overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen welke voor de 

tewerkstelling van nationale werknemers gelden; 

(d) op het grondgebied van een lidstaat verblijf te houden, na er een betrekking te 

hebben vervuld, overeenkomstig de voorwaarden die zullen worden opgenomen in 

door de Commissie voor te stellen verordeningen. 

(4) De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op de betrekkingen in 

overheidsdienst. " 

4. Artikel 56 VWEU luidt als volgt: 

"In het kader van de volgende bepalingen zijn de beperkingen op het vrij verrichten 

van diensten binnen de Unie verboden ten aanzien van de onderdanen der lidstaten die 

in een andere lidstaat zijn gevestigd dan dat, waarin degene is gevestigd te wiens 

behoeve de dienst wordt verricht. 

Het Europees Parlement en de Raad kunnen, volgens de gewone wetgevingsprocedure, 

de bepalingen van dit hoofdstuk van toepassing verklaren ten gunste van de 

onderdanen van een derde staat die diensten verrichten en binnen de Unie zijn 

gevestigd. " 

1.2. Afgeleid recht van de Unie 

5. Richtlijn 2004/3 8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 

betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten 

voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening 

(EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 

72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 

93/96/EEG 1 ("Richtlijn 2004/38") luidt in overwegingen 1, 2 en 5 van de aanhef als 

volgt: 

1 OJL 158, 30.4.2004, blz. 77. 
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"(1) Burgerschap van de Unie verleent iedere burger van de Unie, binnen de 

beperkingen van het Verdrag en de maatregelen tot uitvoering daarvan, een 

fundamenteel en persoonlijk recht van vrij verkeer op het grondgebied van de 

lidstaten. 

(2) Het vrij verkeer van personen is een van de fundamentele vrijheden binnen de 

interne markt, die een ruimte zonder binnengrenzen omvat waarin vrijheid is 

gewaarborgd volgens de bepalingen van het Verdrag. 

(5) Het recht van alle burgers van de Unie van vrij verkeer en verblijf op het 

grondgebied van de lidstaten dient, wil het bestaan onder objectieve voorwaarden van 

vrijheid en waardigheid, ook aan familieleden, ongeacht hun nationaliteit, te worden 

verleend. Voor deze richtlijn dient de definitie van 'familielid" ook de geregistreerde 

partner te omvatten indien de wetgeving van het gastland geregistreerd partnerschap 

gelijk stelt met huwelijk. " 

6. Artikel 1, getiteld "Onderwerp", luidt als volgt: 

"Bij deze Richtlijn wordt vastgesteld: 

(a) de voorwaarden voor uitoefening van het recht van vrij verkeer en verblijf op het 

grondgebied van de lidstaten door burgers van de Unie en hun familieleden; 

(b) het duurzame verblijfsrecht op het grondgebied van de lidstaten voor burgers van 

de Unie en hun familieleden; 

(c) de beperkingen van de onder a) en b) genoemde rechten om redenen van openbare 

orde, openbare veiligheid of volksgezondheid. " 

7. Artikel 2, getiteld "Definitiesluidt als volgt: 

"Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder: 

1) "burger van de Unie " eenieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit; 

2) "familielid": 

(a) de echtgenoot; 
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(b) de partner, met wie de burger van de Unie overeenkomstig de wetgeving van 

een lidstaat een geregistreerd partnerschap heeft gesloten, voorzover de wetgeving 

van het gastland geregistreerd partnerschap gelijk stelt met huwelijk en aan de 

voorwaarden van de wetgeving van het gastland is voldaan; 

(c) de rechtstreekse bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de 

echtgenoot ofpartner als bedoeld onder b), beneden de leeftijd van 21 jaar of die te 

hunnen laste zijn; 

(d) de rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de 

echtgenoot of partner als bedoeld onder b), die te hunnen laste zijn; 

3) "gastland": de lidstaat waarheen de burger zich begeeft om zijn recht van vrij 

verkeer of verblijf uit te oefenen. " 

8. Artikel 3, getiteld "Begunstigdenluidt in zijn eerste lid: 

"Deze richtlijn is van toepassing ten aanzien van iedere burger van de Unie die zich 

begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit 

bezit, en diens familieleden als gedefinieerd in artikel 2, punt 2,), die hem begeleiden 

of zich bij hem voegen. " 

9. Artikel 6, getiteld "verblijfsrecht voor maximaal drie maanden" luidt als volgt: 

"(1) Burgers van de Unie hebben het recht gedurende maximaal drie maanden op het 

grondgebied van en andere lidstaat te verblijven zonder andere voorwaarden of 

formaliteiten dan de verplichting in het bezit te zijn van een geldige identiteitskaart of 

een geldig paspoort. 

(2) Lid 1 is eveneens van toepassing ten aanzien van familieleden die niet de 

nationaliteit van een lidstaat bezitten en die de burger van de Unie begeleiden of zich 

bij hem voegen, en in het bezit zijn van een geldig paspoort. " 
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10. Artikel 7, getiteld " Verblijfsrecht voor meer dan drie maanden" luidt als volgt: 

"(I) Iedere burger van de Unie heft het recht gedurende meer dan drie maanden op 

het grondgebied van een andere lidstaat te verblijven: 

(a) indien hij in het gastland werknemer of zelfstandige is, 

(b) indien hij voor zichzelf en voor zijn familieleden over voldoende bestaansmiddelen 

beschikt om te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten laste komen van het 

socialebijstandsstelsel van het gastland, en over een verzekering beschikt die de 

ziektekosten in het gastland volledig dekt, of 

(c) - indien hij is ingeschreven aan een particuliere dan wel openbare instelling die 

door het gastland overeenkomstig de wetgeving of administratieve praktijk is erkend of 

wordt gefinancierd, om er als hoofdbezigheid een studie, daaronder begrepen een 

beroepsopleiding, te volgen, en 

— indien hij beschikt over een verzekering die de ziektekosten in et gastland volledig 

dekt, en hij de bevoegde nationale autoriteit, - door middel van een verklaring of van 

een gelijkwaardig middel van zijn keuze -, de zekerheid verschaft dat hij over 

voldoende middelen beschikt om te voorkomen dat hij of zijn familieleden tijdens zijn 

verblijf ten laste komen van het socialebij standsstelsel van het gastland; 

(d) indien hij een familielid is van een burger van de Unie die voldoet aan de 

voorwaarden onder a), b) of c) en hij deze burger begeleidt of zich bij hem voegt. " 

2. FEITELIJK KADER EN PROCESVERLOOP 

11. Het verzoek om een prejudiciële beslissing komt voort uit twee onderscheiden 

geschillen voor de Raad van State (Nederland), tussen enerzijds de Nederlandse 

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel ("de Minister") en anderzijds twee 

burgers van derde landen die elk familielid zijn van een Nederlandse burger die in 

Nederland verblijft. 
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2.1. De eerste situatie2 

12. G is een brager van Peru die op 6 maart 2009 in Peru is getrouwd met haar echtgenoot 

(hierna: "referent G"). Referent G is een Nederlandse burger die in Nederland woont 

en sinds 2003 arbeid in loondienst verricht voor een in België gevestigde werkgever. 

Hij reist daartoe dagelijks heen en weer naar België. Het echtpaar heeft een dochter en 
o 

G is ook de moeder van een zoon die in het gezin van G en referent G is opgenomen. 

13. G vroeg afgifte van een document als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de 

Vreemdelingenwet 2000 (hierna "Vw 2000") waaruit rechtmatig verblijf als 

gemeenschapsonderdaan blijkt. Bij besluit van 1 december 2009 heeft de 

staatssecretaris van Justitie deze aanvraag afgewezen. Bij besluit van 12 juli 2010 

heeft de Minister het daartegen door G gemaakte bezwaar ongegrond verklaard, 

waarop G daartegen beroep instelde. 

14. Bij uitspraak van 28 juni 2011 heeft de Rechtbank van 's-Gravenhage dat beroep 

gegrond verklaard, het besluit van de Minister vernietigd en bepaald dat de Minister 

een nieuw besluit op het gemaakte bezwaar neemt. Tegen deze uitspraak heeft de 

Minister hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. 

2.2. De tweede situatie 4 

15. S is een burger van Ukraine en stelt op grond van het Unierecht recht te hebben op 

verblijf bij haar schoonzoon (hierna: referent S), die de Nederlandse nationaliteit bezit. 

Referent S woont in Nederland en verricht sinds 1 juni 2002 arbeid in loondienst voor 

een in Nederland gevestigde werkgever als verkoopleider Benelux. Referent S besteedt 

wekelijks 30% van zijn tijd aan de voorbereiding en uitvoering van zakelijke bezoeken 

in België. Hij reist minstens één dag in de week naar België. Hij bezoekt ook cliënten 

en congressen in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. S zorgt voor haar 

kleinzoon, de zoon van referent S.5 

2 Zaak nr. 201007849/1/V4 in de verwijzingsuitspraak, pp. 2 & 8-9. 
3 Verwij zingsuitspraak, overweging 7. 
4 Zaak nr. 201108230/1/V2 in de verwij zingsuitspraak, pp. 2 & 6-8. 
5 Verwijzingsuitspraak, overweging 3. 
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16. S vroeg om afgifte van een document als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Vw 

2000 waaruit rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan blijkt. Bij besluit van 26 

augustus 2009 heeft de staatssecretaris van Justitie die aanvraag afgewezen. Bij besluit 

van 16 november 2009 heeft de staatssecretaris het daartegen door S gemaakte 

bezwaar ongegrond verklaard. 

17. Bij uitspraak van 25 juni 2010 heeft de Rechtbank van 's-Gravenhage het daartegen 

door S ingestelde beroep ongegrond verklaard. Tegen deze laatste uitspraak heeft S 

hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. 

2.3. De prejudiciële vragen 

18. Na het hoger beroep door de Minister in de eerste situatie en door S in de tweede 

situatie, heeft de Raad van State op 5 oktober 2012 de behandeling van beide 

geschillen geschorst en volgende prejudiciële vragen aan het Hof voorgelegd. 

In de eerste situatie: 

(1) Kan een familielid met de nationaliteit van een derde land van een burger van de 

Unie die woont in de lidstaat waarvan hij de nationaliteit bezit, maar werkt in een 

andere lidstaat voor een in die andere lidstaat gevestigde werkgever, in 

omstandigheden als in het geding, een verblijfsrecht aan het Unierecht ontlenen? 

In de tweede situatie: 

(2) Kan een familielid met de nationaliteit van een derde land van een burger van de 

Unie die woont in de lidstaat waarvan hij de nationaliteit bezit, maar in het kader van 

zijn werkzaamheden voor een in diezelfde lidstaat gevestigde werkgever naar een 

andere lidstaat heen en weer reist, in omstandigheden als in het geding, een 

verblijfsrecht aan het Unierecht ontlenen? 
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3. JURIDISCHE ANALYSE 

3.1. Inleidende bemerkingen 

19. Beide situaties betreffen burgers van derde landen die familieleden zijn van burgers 

van de Unie die verblijven in het land waarvan zij de nationaliteit hebben, Nederland 

20. Ondanks deze kenmerken van de situaties die in de richting van een zuiver interne 

situatie wijzen, beroepen de burgers van derde landen zich op het recht om in 

Nederland te verblijven als familieleden van een EU-burger6 die als werknemers 

grensoverschrijdend actief zijn. onder de bepalingen inzake vrij verkeer van het 

Verdrag en/of het afgeleide Unierecht. In hun visie volgt uit de omstandigheid dat de 

werkzaamheden van hun EU-referenten een grensoverschrijdend element vertonen dat 

de bepalingen van het Unierecht van toepassing zijn. 

21. De vragen die aan het Hof werden voorgelegd betreffen daarom twee punten. Ten 

eerste, of een burger van een derde land die familielid is van een EU-burger een 

verblijfsrecht heeft in het land van de nationaliteit van die burger in een situatie waarin 

deze mobiel is in het kader van zijn werkzaamheden als werknemer. 

22. Ten tweede, welke graad van grensoverschrijdende mobiliteit de Unieburger in zijn 

hoedanigheid van werknemer moet vertonen om de toepassing van het Unierecht te 

verzekeren en zo het familielid, burger van een derde land, een afgeleid recht op 

verblijf te verzekeren. 

23. Op dit tweede punt verschillen de twee situaties wat de feiten betreft. In de eerste 

situatie is referent G sinds 2003 tewerkgesteld als werknemer in België, en reist hij 

elke dag naar zijn werk in België en terug. Hij kan dus als grensarbeider worden 

beschouwd onder het Unierecht. In de tweede situatie is referent S werknemer van een 

onderneming die in Nederland is gevestigd, maar verplaatst hij zich in het kader van 

zijn werkzaamheden ten minste een dag per week naar België en bezoekt nog cliënten 

en congressen in andere lidstaten. Zijn verplaatsingen naar en van andere lidstaten 

Het is onbetwist dat G en S familieleden zijn van hun respectieve referenten. G is een familielid van 
referent G in de zin van artikel 2, lid 2, sub a) van richtlijn 2004/38, terwijl S een familielid is van referent 
S in de zin van artikel 2, lid 2, sub d) van de richtlijn. 
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worden doorgevoerd in de context van zijn tewerkstelling, maar zijn minder 

regelmatig en minder structureel, aangezien de plaats van zijn tewerkstelling binnen de 

lidstaat ligt waar hij verblijft (en waarvan hij ook de nationaliteit heeft). 

24. Om de twee prejudiciële vragen goed te beantwoorden zal het bijgevolg nodig zijn om 

niet alleen na te gaan of er een afgeleid recht van verblijf kan bestaan, maar ook te 

beoordelen of feitelijke omstandigheden zoals die in de twee gedingen van aard zijn 

om recht te geven op het genot van zulk recht. 

25. In dit verband dient van bij de aanvang te worden opgemerkt dat niet elke 

overschrijding van een grens naar een andere lidstaat en terug, in het kader van 

beroepswerkzaamheden, een Unieburger het recht geeft om familieleden te laten 

binnenkomen en verblijven in de lidstaat waarvan hij de nationaliteit heeft. Alle 

uitingen van grensoverschrijdende mobiliteit, hoe kortstondig en circulair ook, als 

voldoende beschouwen, zou verder gaan dan de ratio van de bepalingen inzake het vrij 

verkeer van werknemers, en zou het Unierecht toepassen op situaties die een te zwak 

aanknopingspunt vertonen met de uitoefening van het vrij verkeer binnen de Unie. 

3.2. De eerste vraag 

26. In de eerste vraag wil de Raad van State vernemen of familieleden van een burger van 

de Unie die woont in de lidstaat waarvan hij of zij de nationaliteit bezit, maar werkt in 

een andere lidstaat voor een in die andere lidstaat gevestigde werkgever, aan het 

Unierecht het recht ontlenen om te verblijven in de lidstaat van nationaliteit en verblijf 

van de burger. 

27. Artikel 3, lid 1 van Richtlijn 2004/38 geeft aan dat zij van toepassing is ten aanzien 

van "iedere burger van de Unie die zich begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat 

dan die waarvan hij de nationaliteit bezit, en diens familieleden [...] die hem 

begeleiden of zich bij hem voegen. "7. Bij een letterlijke interpretatie is de Richtlijn 

bijgevolg niet toepasselijk op de situatie van burgers van de Unie die verblijven in de 

lidstaat waarvan zij de nationaliteit bezitten. 

7 Nadruk toegevoegd. 
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28. De Raad van State wijst er echter op dat onder de woorden "zich begeeft" in de 

richtlijn wellicht het heen en weer reizen naar een andere lidstaat voor het verrichten 

van arbeid in loondienst zou kunnen worden verstaan, en dat onder "zich bij hem 

voegen" ook het zich bij de burger van de Unie voegen in de lidstaat waarvan deze de 
O 

nationaliteit bezit zou kunnen worden verstaan. Anderzijds wijst de verwijzende 

rechter erop dat artikelen 6, eerste lid en 7, eerste lid sub a) en 7, tweede lid van de 

richtlijn uitdrukkelijk "een andere lidstaat" dan wel "het gastlanď vermelden als de 

lidstaat waarvoor een verblijfsrecht geldt.9 

29. Verder wijst de Raad van State erop10 dat het Hof in Singh heeft overwogen dat een 

burger van een lidstaat die naar een andere lidstaat was gegaan om daar in loondienst 

te werken, en die terugkeert naar de lidstaat waarvan hij de nationaliteit bezit, om zich 

daar als zelfstandige te vestigen, het recht had om op het grondgebied van 

laatstgenoemde staat te worden vergezeld door zijn of haar echtgenoot, burger van een 

derde land, onder dezelfde voorwaarden als waren neergelegd in de juridische 

instrumenten die sindsdien zijn vervangen door Richtlijn 2004/38.11 

30. De Raad van State verwijst ook12 naar het arrest Eind,13 waarin het Hof oordeelde dat 

wanneer een werknemer terugkeert naar de lidstaat waarvan hij de nationaliteit bezit, 

na betaald werk te hebben verricht in een andere lidstaat, een tot het gezin van die 

werknemer behorende persoon met de nationaliteit van een derde land op grond van 

artikel 10,lid 1, sub a, van verordening nr. 1612/6814, welke bepaling naar analogie 

wordt toegepast, een recht van verblijf heeft in de lidstaat waarvan de werknemer de 

nationaliteit heeft.15 Het Hof erkende dat in de afwezigheid van zulk recht van verblijf, 

een burger van een lidstaat ervan zou kunnen worden weerhouden, de lidstaat waarvan 

Verwij zingsuitspraak, overweging 14.1. 
9 Ibid. 
10 Verwijzingsuitspraak, overweging 15. 
11 Zaak C-370/90, Singh, Jurispr. 1992,1-4288, pt. 21. 
12 Ibid, 
13 Zaak C-291/05, Eind, Jurispr. 2007 1-10719. 
14 Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van 

werknemers binnen de Gemeenschap, PB L 257, 19.10.1968 p. 2. 
15 Zaak Eind, verwjizing in voetnoot 13, pt. 45. 
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hij de nationaliteit bezit te verlaten om op het grondgebied van een andere lidstaat 

betaald werk te gaan verrichten, wanneer hij na zijn of haar terugkeer niet meer met 

zijn of haar naaste verwanten in gezinsverband zou kunnen samenleven.16 

31. Tegen deze achtergrond vraagt de Raad van State of familieleden van een Unieburger 

die in zijn of haar lidstaat van nationaliteit verblijft, maar werknemer is van een 

onderneming in een andere lidstaat waar hij elke dag als grensarbeider naar toe reist, 

een afgeleid verblijfsrecht aan het Unierecht ontlenen. 

32. De Commissie is van oordeel dat de vraag principieel positief dient te worden 

beantwoord, indien de feitelijke omstandigheden aantonen dat de grensoverschrijdende 

situatie reëel en stabiel is, omdat zowel het verblijf in de lidstaat van oorsprong en de 

tewerkstelling in de andere lidstaat reëel en stabiel zijn. 

33. In haar mededeling betreffende richtsnoeren voor een betere omzetting en toepassing 

van richtlijn 2004/38/EG stelt de Commissie dat "grensarbeiders in beide landen 

onder het Unierecht vallen (als migrerende werknemer in de lidstaat waar zij werken 
17 en als personen die in hun levensbehoeften voorzien in de lidstaat van verblijf)." 

34. Verder stelt de Commissie in haar mededeling " Het vrije verkeer van werknemers 

opnieuw garanderen: rechten en belangrijkste ontwikkelingen", dat om onder de EU-

wetgeving te kunnen ressorteren, een werknemer een migrerende werknemer moet 

zijn, d.w.z.: 

"hij moet van zijn recht op vrij verkeer hebben gebruikgemaakt: de EU-voorschriften 

zijn van toepassing als iemand in een andere lidstaat dan zijn land van herkomst werkt 

of als hij in zijn land van herkomst werkt maar in het buitenland verblijft. EU-burgers 

die in een lidstaat verblijven en in een andere lidstaat werken (grensarbeiders), vallen 

ook onder de EU-wetgeving inzake het vrije verkeer van werknemers in de lidstaat 
1 8 waar ze in loondienst werken. ". 

16 
17 
18 

Zaak Eind, pt. 35-36. 

COM(2ölO) 313, p.4, verwijzing in de verwijzingsuitspraak in overweging 14.2 in fine. 

COM(2ölO) 373, p.6. 
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35. Tenslotte luidt verordening nr. 492/201119, die verordening nr. 1612/68 heeft 

vervangen en opgeheven, in haar overwegingen 4 en 5 als volgt: 

"Het vrije verkeer vormt voor de werknemers en hun familie een fundamenteel recht.. 

[,..]Dit recht moet zonder onderscheid worden toegekend aan "permanente" 

werknemers, seizoenarbeiders, grensarbeiders of werknemers die arbeid in 

dienstverlening verrichten. " 

36. De verschillende geciteerde teksten leiden samen tot de conclusie dat wanneer een EU-

burger in de lidstaat van zijn of haar nationaliteit verblijft en werknemer is van een 

werkgever in een andere lidstaat, en deze grensoverschrijdende situatie reëel is in de 

zin dat zij een zekere consistentie vertoont in de tijd, de burger gebruik heeft gemaakt 

van de rechten op vrij verkeer die het Verdrag hem or haar verleent. Of deze EU-

burger door richtlijn 2004/38 wordt afgedekt als een werknemer (in de gaststaat) dan 

wel als persoon die in zijn of haar levensbehoeften voorziet (in de lidstaat van 

herkomst) is minder belangrijk dan het feit dat de burger van zijn of haar recht op vrij 

verkeer heeft gebruikgemaakt. 

37. De EU-burger die gedurende een consistente tijdsduur elke dag een grens tussen twee 

lidstaten oversteekt om een arbeidscontract te gaan vervullen bij een werkgever die in 

een andere lidstaat is gevestigd dan waar de burger zelf verblijft, heeft duidelijk en 

effectief gebruik gemaakt van zijn of haar door het Verdrag verleende rechten op vrij 

verkeer. De afgeleide rechten voor familieleden zijn dan ook van toepassing. 

38. Het vereiste dat de tewerkstelling een zekere consistentie in de tijd moet vertonen kan 

in verband worden gebracht met de stelling van Advocaat-Generaal Tesauro in 

Singh20m Advocaat-Generaal Geelhoed in Akrich21 dat er een "aanknopingspunt" 

19 Verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het 
vrije verkeer van werknemers binnen de Unie, PB L 141, 27.05.2011, p.l. 

20 Conclusie Tesauro in Singh, verwijzing in voetnoot 11, pt. 5. 
21 Conclusie in zaak C-109/01, Akrich, Jurispr. 2003,1-09607, pt. 77. 
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moet bestaan tussen de uitoefening van het recht op vrij verkeer en het afgeleide recht 

dat op basis daarvan wordt ingeroepen. 

39. Deze aanpak is in lijn met de rechtspraak van het Hof die in de zaak Hartmann stelde 

dat dat iedere burger van een lidstaat die gebruik heeft gemaakt van het recht van vrij 

verkeer van werknemers en een beroepswerkzaamheid in een andere lidstaat dan zijn 

woonstaat heeft uitgeoefend, ongeacht zijn woonplaats en zijn nationaliteit binnen de 

werkingssfeer van het in (thans, artikel 45 VWEU) vervatte beginsel van vrij verkeer 

van werknemers valt. 

40. Uit het voorafgaande volgt dat met betrekking tot grensarbeiders het EU-recht van vrij 

verkeer zowel in de lidstaat van verblijf als in die van tewerkstelling toepasselijk is. 

Bijgevolg kan de grensarbeider genieten van de juridische gevolgen die ook in de 

lidstaat van nationaliteit en verblijf aan de rechten op vrij verkeer en verblijf 

vasthangen. Deze specifieke status is niet beperkt tot de EU-burgers alleen, maar 

betreft ook hun familieleden, die een afgeleid recht van verblijf verkrijgen als leden 

van de familie van de werknemer in de lidstaat van diens nationaliteit en verblijf. 

41. Het leidt geen twijfel dat wanneer een burger van een lidstaat zich naar een andere 

lidstaat begeeft en daar verblijft, maar in zijn of haar thuisstaat werkt, die burger op 

grond van het Verdrag en richtlijn 2004/38 het recht heeft om in de thuisstaat te 

verblijven samen met zijn of haar familieleden, aangezien de ontkenning van een 

verblijfsrecht voor die familieleden de uitoefening van zijn of haar vrij verkeer naar de 

andere lidstaat zou belemmeren of minder aantrekkelijk maken. Hetzelfde recht komt 

aan deze familieleden toe in de situatie waarin de burger van de Unie een 

grensarbeider is die in de lidstaat van zijn or haar nationaliteit verblijft. De 

tegengestelde conclusie zou tot het paradoxale resultaat leiden dat om een 

verblijfsrecht voor familieleden te genieten, de burger van de Unie die een 

grensarbeider is en die derhalve op continue wijze zijn recht op vrij verkeer uitoefent, 

zou verplicht zijn om zich naar de lidstaat van tewerkstelling te begeven en daar te 

22 Het origineel Italiaans "nesso logico" en de Engelse ("genuine link") en Duitse vertaling ("Beziehung") 
lijken nog sterker dan het Franse "élément de rattachement". 

23 Zaak C-212/05, Hartmann, Jurispr. 2007 1-06303, pt.17. 
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verblijven omdat het niet mogelijk zou zijn om in de thuisstaat te wonen en in een 

andere lidstaat te werken terwijl de familieleden zich bij hem of haar kunnen voegen. 

42. Om deze redenen stelt de Commissie voor om op de eerste vraag te antwoorden dat het 

Unierecht een afgeleid recht verleent aan familieleden van een burger van de Unie om 

in de lidstaat van de nationaliteit van die burger te verblijven indien laatstgenoemde 

daar verblijft terwijl hij op een reële en stabiele manier in een andere lidstaat 

werkzaam is in dienstverband, als een grensarbeider, bij een werkgever die in die 

andere lidstaat is gevestigd. 

3.3. De tweede vraag 

43. Via de tweede vraag wil de Raad van State vernemen of familieleden van een burger 

van de Unie die woont in de lidstaat van zijn nationaliteit en die in dezelfde lidstaat 

wordt tewerkgesteld door een daar gevestigde werkgever, maar in het kader van zijn 

werkzaamheden naar andere lidstaten reist, een verblijfsrecht aan het Unierecht 

kunnen ontlenen om te verblijven in de lidstaat van nationaliteit en verblijf van de 

burger. 

44. Volgens de Commissie maakt de persoon in deze, tweede situatie geen gebruik van 

zijn recht op vrij verkeer van werknemers en geniet derhalve evenmin van het 

Unierecht in die context. 

45. In de tweede situatie verblijft en werkt referent S in dezelfde lidstaat, nl. die van zijn 

nationaliteit. Het feit dat referent S zakenreizen maakt naar andere lidstaten valt niet 

onder het begrip werken in een andere lidstaat of gebruik maken van het recht op vrij 

verkeer van werknemers. De kortstondige verblijven in een andere lidstaat vinden 

plaats binnen het kader van de tewerkstelling bij een werkgever die is gevestigd in de 

lidstaat van nationaliteit en verblijf. Er is hier geen sprake van reëel verblijf, door de 

EU-burger, in een andere lidstaat dan die van zijn or haar nationaliteit en 

tewerkstelling; er is evenmin sprake van een geval van uitoefening van de rechten van 

een grensarbeider. 

46. De Raad van State verwijst eveneens naar het arrest Carpenter, waarin het Hof 

oordeelde "dat artikel 49 EG (thans art. 56 VWEU), gelezen tegen de achtergrond van 

het fundamentele recht op eerbiediging van het gezinsleven, aldus moet worden 
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uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat in een situatie als die in het hoofdgeding, de 

lidstaat van herkomst van een in diezelfde staat gevestigde dienstverrichter die 

diensten verricht ten behoeve van personen die in andere lidstaten zijn gevestigd, het 

verblijf op zijn grondgebied weigert aan de echtgenoot van die dienstverrichter, die 

onderdaan is van een derde land'.24 

47. De situatie in Carpenter dient te worden onderscheiden van het onderhavige geval. 

Ten eerste is er in het geschil voor de verwijzende rechter geen sprake van een EU-

burger die grensoverschrijdend diensten verleent vanuit de lidstaat van zijn 

nationaliteit. Referent S is zelf geen dienstverlener, maar de werknemer van een 

onderneming die waarschijnlijk diensten verleent (tenzij zij enkel goederen zou 

verkopen). 

48. Ten tweede is de situatie van referent S niet vergelijkbaar met die van de heer 

Carpenter, aangezien zijn mogelijkheden om binnen de Unie gebruik te maken van 

zijn recht op vrij verkeer niet worden belemmerd of minder aantrekkelijk gemaakt 

door de lidstaat van zijn nationaliteit.25 De Raad van State stelt dat er geen aanduiding 

is dat referent S afhankelijk is van een familielid voor het kunnen uitoefenen van het 

recht van vrij verkeer.26 De redenering in Carpenter is derhalve niet toepasselijk in het 

concrete geval. 

49. Samenvattend stelt de Commissie voor de tweede vraag aldus te beantwoorden, dat in 

omstandigheden zoals die in de tweede situatie, een burger van de Unie die in de 

lidstaat waarvan hij of zij de nationaliteit bezit verblijft en die, in het kader van zijn of 

haar werk voor een werkgever die in diezelfde lidstaat is gevestigd, regelmatig naar 

andere lidstaten reist en terug, niet onder het Unierecht inzake het vrij verkeer van 

werknemers of het verrichten van diensten valt en bijgevolg op die basis voor leden 

van zijn of haar familie geen afgeleide rechten van verblijf geldend kan maken. 

24 Case C-60/00 Carpenter, 2002 ECR1-06279, pt. 46. 
25 Zie zaken C-55/94, Gebhard, Jurispr. 1995,1-4165, pt. 37; C-285/01, Burbaud, Jurispr. 2003,1-8219, pt. 

95; C-299/02, Commissie v Nederland, Jurispr. 2004, 1-9761, pt. 15; C-249/04, Allard Jurispr. 2005 I-
4535, pt. 32; C-389/05 Commissie v Frankrijk Jurispr. [2008,1-5337, pt. 56. 

26 Verwijzingsuitspraak, overweging 16. 
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4. CONCLUSIE 

50. De Commissie stelt voor de prejudiciële vragen als volgt te beantwoorden: 

1. Het Unierecht verleent een afgeleid recht aan familieleden van een burger van de 

Unie om in de lidstaat van de nationaliteit van die burger te verblijven indien 

laatstgenoemde daar verblijft terwijl hij op een reële en stabiele manier in een 

andere lidstaat werkzaam is in dienstverband, als een grensarbeider, bij een 

werkgever die in die andere lidstaat is gevestigd. 

2. In omstandigheden zoals die in de tweede situatie, valt een burger van de Unie die 

in de lidstaat waarvan hij of zij de nationaliteit bezit verblijft en die, in het kader 

van zijn of haar werk voor een werkgever die in diezelfde lidstaat is gevestigd, 

regelmatig naar andere lidstaten reist en terug, niet onder het Unierecht inzake het 

vrij verkeer van werknemers of het verrichten van diensten, en kan bijgevolg op die 

basis voor leden van zijn of haar familie geen afgeleide rechten van verblijf geldend 

maken. 

Gemachtigden van de Commissie 




