
 

 
Europese Commissie, B-1049 Brussel - België 

 

EUROPESE COMMISSIE 
 
 
 
 
 

Brussel, 22 juli 2014 
Sj.g(2014)2688061 

Documenten betreffende een 
gerechtelijke procedure 

AAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE 

SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN 

ingediend overeenkomstig artikel 23, tweede alinea, van het Protocol betreffende het Statuut 
van het Hof van Justitie van de Europese Unie door de  

EUROPESE COMMISSIE  

te dezen vertegenwoordigd door Maria Condou-Durande, rechtskundig adviseur, en Geert 
Wils, lid van haar juridische dienst, als gemachtigden, domicilie kiezende ten kantore van 
Merete Clausen, eveneens lid van haar juridische dienst, Bâtiment Bech, L-2721 Luxemburg, 
die instemmen met betekening via e-Curia, 
 

in de zaak C-153/14, 

 
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie tegen K en A 

 

(Verwijzende rechterlijke instantie: Raad van State (Nederland)) 
 
betreffende het bij uitspraak van 1 april 2014 door de Raad van State (Nederland) ingediende 
verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 267 VWEU inzake de 
interpretatie van artikel 7, lid 2, van richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 
inzake het recht op gezinshereniging (PB L 251, 3.10.2003, p.12). 

Ref. Ares(2014)2429643 - 22/07/2014



2 

1. PREJUDICIËLE VRAGEN EN ACHTERGROND 

1. De Raad van State stelt het Hof van Justitie volgende prejudiciële vragen: 

“1.a Kan de term 'integratievoorwaarden' - vervat in artikel 7, tweede lid, van richtlijn 
2003/86/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 september 2003 inzake het recht 
op gezinshereniging (PB 2003 L 251 , met rectificatie in PB 2012 L 71) - zo worden 
geïnterpreteerd dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van een gezinslid van een 
gezinshereniger mogen verlangen dat dit gezinslid aantoont te beschikken over kennis van 
de officiële taal van die lidstaat op een niveau dat overeenstemt met niveau A 1 van het 
Europees Referentiekader van Moderne Vreemde Talen, alsmede over kennis op 
basisniveau van de samenleving van die lidstaat, alvorens deze autoriteiten aan dit 
gezinslid toestemming voor toegang en verblijf verlenen? 

1.b Is voor het antwoord op deze vraag van belang dat, mede in het kader van de 
evenredigheidstoets zoals omschreven in het Groenboek van de Europese Commissie van 
15 november 2011 inzake het recht op gezinshereniging, volgens nationale regelgeving 
waarin het onder 1.a vermelde vereiste is vervat, de aanvraag om toestemming voor 
toegang en verblijf, behoudens de omstandigheid dat het gezinslid heeft aangetoond door 
een geestelijke of lichamelijke beperking blijvend niet in staat te zijn het 
inburgeringsexamen af te leggen, slechts niet wordt afgewezen indien een combinatie van 
zeer bijzondere individuele omstandigheden zich voordoet die de aanname rechtvaardigt 
dat het gezinslid blijvend niet in staat is om aan de integratievoorwaarden te voldoen? 

2. Staat het doel van richtlijn 2003/86/EG en in het bijzonder artikel 7, tweede lid ervan, 
gelet op de evenredigheidstoets zoals omschreven in voormeld Groenboek, eraan in de 
weg dat de kosten van het examen waarbij wordt getoetst of het gezinslid aan voormelde 
integratievoorwaarden voldoet € 350,- bedragen voor iedere keer dat het examen wordt 
afgelegd en dat de eenmalige kosten voor het pakket om het examen voor te bereiden € 
110,- bedragen?" 

2. Deze prejudiciële vragen betreffen de inburgering in het buitenland als voorwaarde voor 

toelating tot Nederland in het kader van gezinshereniging.1 Zij zijn daardoor 

vergelijkbaar met de prejudiciële vragen die aan het Hof zijn gesteld in de zaak C-155/11 

PPU, Imran, waarin de vragen werden ingetrokken2 nadat de betrokken persoon, kort na 

de mededeling van de schriftelijke opmerkingen van de Commissie aan de Nederlandse 

                                                 
1  Punt 1.1 van de verwijzingsuitspraak. 

2  Beschikking van het Hof van Justitie van 10 juni 2011 in zaak C-155/11 PPU, Imran t. Minister van 
Buitenlandse Zaken, ECLI:EU:C:2011:387. 
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regering, met toepassing van de hardheidsclausule3 toestemming tot verblijf in Nederland 

kreeg.4 

3. Vergelijkbare vragen in verband met de eisen op gebied van taalkennis die Duitsland 

voorafgaand aan de toestemming voor gezinshereniging stelt zijn aan het Hof voorgelegd 

in de zaken C-513/12 Ayalti5 en C-138/13 Dogan. In de zaak Ayalti werd het verzoek om 

een prejudiciële vraag door de verwijzende rechter ingetrokken omdat de betrokkene 

toestemming tot verblijf in Duitsland had gekregen nadat zij het verlangde bewijs van 

kennis van de Duitse taal had geleverd.6 In de zaak Dogan liggen een conclusie van 

Advocaat-Generaal Mengozzi7 en een arrest voor8. Aangezien het arrest, conform de 

conclusie van de Advocaat-Generaal, oordeelt dat de toepassing van de betrokken 

integratiemaatregel indruist tegen het verbod van verslechtering van artikel 41, lid 1, van 

het Aanvullend Protocol bij de Associatieovereenkomst met Turkije, komt het niet toe 

aan de beantwoording van de tweede vraag, die de Advocaat-Generaal in ondergeschikte 

orde had behandeld9, en die de verenigbaarheid van de Duitse eisen op gebied van 

taalkennis met artikel 7, lid 2, eerste alinea van richtlijn 2003/86/EG betrof. 

                                                 
3  Cf. hierna in punt 12. 

4  Betty de Hart, Tineke Strik & Henrike Pankratz, Family Reunification A barrier or facilitator of integration? 
Country report of The Netherlands, 21 januari 2012, op 15 juli 2014 gedownload van 
http://familyreunification.eu/wp-content/uploads/2013/03/Dutch3.pdf, p. 45 en 54. 

 De opmerkingen van de Commissie dateren van 4 mei 2011, de machtiging tot verblijf van 30 mei 2011 
(ECLI:EU:C:2011:387, punt 14). 

5  Beschikking van de President van het Hof van Justitie van 25 maart 2013 in zaak C-513/12, Ayalti t. 
Duitsland, ECLI:EU:C:2013:210. 

6  Besluit VG 29 K 138.12 V van het Verwaltungsgericht Berlijn van 8 maart 2013, geregistreerd bij het Hof 
als stuk 929775 op 13.3.2013. 

7  Conclusie van Advocaat-Generaal Mengozzi van 30 april 2014 in zaak C-138/13, Dogan t. Duitsland, 
ECLI:EU:C:2014:287. 

8  Arrest van het Hof van 10 juli 2014 in zaak C-138/13, Dogan t. Duitsland,  ECLI:EU:C:2014:2066. 

9  Verwijzing in voetnoot 7, punten 44-61. 

http://familyreunification.eu/wp-content/uploads/2013/03/Dutch3.pdf
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 4. De Commissie bevestigt in onderhavige zaak haar stellingnames in de zaken Imran, 

Ayalti en Dogan evenals in haar Mededeling aan het Europees Parlement en de Raad van 

3 april 2014.10 

2. HET RECHTSKADER 

2.1. Het recht van de Europese Unie  

5. De artikelen 7 en 24 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie luiden 

als volgt: 

"Artikel 7 De eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven 

Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, 
zijn woning en zijn communicatie. 

Artikel 24 De rechten van het kind 

1. Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun 
welzijn. Zij mogen vrijelijk hun mening uiten. Aan hun mening in hen betreffende 
aangelegenheden wordt in overeenstemming met hun leeftijd en rijpheid passend 
belang gehecht. 

2. Bij alle handelingen in verband met kinderen, ongeacht of deze worden 
verricht door overheidsinstanties of particuliere instellingen, vormen de belangen van 
het kind een essentiële overweging. 

3. Ieder kind heeft het recht, regelmatig persoonlijke betrekkingen en 
rechtstreekse contacten met zijn beide ouders te onderhouden, tenzij dit tegen zijn 
belangen indruist." 

6. De artikelen 1, 4, lid 1, 5, lid 5, 7 en 17 van richtlijn 2003/86/EG luiden als volgt: 

"Artikel 1 

Het doel van deze richtlijn is de voorwaarden te bepalen voor de uitoefening van het 
recht op gezinshereniging door onderdanen van derde landen die wettig op het 
grondgebied van de lidstaten verblijven. 

 

 

                                                 
10  Punt 4.45 Integratiemaatregelen in de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees 

Parlement betreffende richtsnoeren voor de toepassing van Richtlijn 2003/86/EG inzake het recht op 
gezinshereniging, 3 april 2014, COM(2014) 210 final. 



5 

Artikel 4 

1. De lidstaten geven uit hoofde van deze richtlijn, en op voorwaarde dat aan de in 
hoofdstuk IV en artikel 16 gestelde voorwaarden is voldaan, toestemming tot toegang 
en verblijf aan de volgende gezinsleden: 

a) de echtgenoot van de gezinshereniger; 

b) de minderjarige kinderen van de gezinshereniger en diens echtgenoot, … 

… 

In afwijking hiervan kan de lidstaat voor een kind van boven de twaalf jaar, dat 
onafhankelijk van de rest van het gezin aankomt, nagaan of het aan een op de eerste 
datum van de uitvoering van deze richtlijn in zijn wetgeving vastgelegd 
integratiecriterium voldoet, alvorens toestemming te geven voor toegang en verblijf op 
grond van deze richtlijn. 

Artikel 5 

… 

5. Bij de behandeling van het verzoek zorgen de lidstaten ervoor dat terdege rekening 
wordt gehouden met de belangen van minderjarige kinderen. 

Artikel 7 

1. Bij de indiening van het verzoek tot gezinshereniging kan de betrokken lidstaat de 
persoon die het verzoek heeft ingediend, verzoeken het bewijs te leveren dat de 
gezinshereniger beschikt over: 

a) huisvesting …; 

b) een ziektekostenverzekering …; 

c) stabiele en regelmatige inkomsten …. 

2. De lidstaten kunnen van onderdanen van derde landen verlangen dat zij 
overeenkomstig het nationale recht aan integratievoorwaarden voldoen. 

De integratievoorwaarden als bedoeld in de vorige alinea kunnen ten aanzien van 
vluchtelingen/gezinsleden van vluchtelingen als bedoeld in artikel 12 alleen worden 
toegepast nadat de betrokken personen gezinshereniging is toegestaan. 

Artikel 17 

In geval van afwijzing van een verzoek, intrekking of niet-verlenging van een 
verblijfstitel, alsmede in geval van een verwijderingsmaatregel tegen de 
gezinshereniger of leden van diens gezin houden de lidstaten terdege rekening met de 
aard en de hechtheid van de gezinsband van de betrokken persoon en met de duur van 
zijn verblijf in de lidstaat, alsmede met het bestaan van familiebanden of culturele of 
sociale banden met zijn land van herkomst." 
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7. De volgende rechtsoverwegingen van richtlijn 2003/86/EG zijn in onderhavige zaak in 

het bijzonder van belang: 

"(2) Maatregelen op het gebied van gezinshereniging moeten in overeenstemming zijn 
met de verplichting om het gezin te beschermen en het gezinsleven te respecteren, die 
in veel internationale rechtsinstrumenten wordt opgelegd. In deze richtlijn worden de 
grondrechten en de beginselen in acht genomen die met name worden erkend in 
artikel 8 van het Europees Verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, en in het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. 

(4) Gezinshereniging is een noodzakelijk middel om een gezinsleven mogelijk te maken 
en draagt bij tot de vorming van een sociaal-culturele stabiliteit die de integratie van 
onderdanen van derde landen in de lidstaten bevordert, hetgeen bovendien de 
mogelijkheid biedt de economische en sociale samenhang te versterken, een 
fundamentele doelstelling van de Gemeenschap die in het Verdrag is vastgelegd. 

(5) De lidstaten passen deze richtlijn toe zonder onderscheid te maken op grond van 
ras, huidskleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of 
overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale 
minderheid, vermogen, geboorte, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. 

(6) Om de bescherming van het gezin te waarborgen en de mogelijkheid te bieden het 
gezinsleven voort te zetten of op te bouwen, moeten, op basis van gemeenschappelijke 
criteria, de materiële voorwaarden worden vastgesteld voor de uitoefening van het 
recht op gezinshereniging. 

(9) De leden van het kerngezin, dat wil zeggen de echtgenoot en de minderjarige 
kinderen, hebben steeds recht op gezinshereniging. 

(14) Gezinshereniging kan om gemotiveerde redenen worden geweigerd. Met name 
dient de persoon die in aanmerking wenst te komen voor gezinshereniging geen 
bedreiging te vormen voor de openbare orde en de binnenlandse veiligheid. Het 
begrip "openbare orde" kan een veroordeling voor het plegen van een ernstig misdrijf 
omvatten. In dit verband zij erop gewezen dat de begrippen openbare orde en 
binnenlandse veiligheid tevens gevallen omvatten waarin een onderdaan van een 
derde land behoort tot een vereniging die steun verleent aan het internationale 
terrorisme, een dergelijke vereniging steunt of extremistische doelstellingen huldigt." 

2.2. Nationaal recht 

8. Het toepasselijke Nederlandse recht wordt samengevat in de punten 9-15 van de 

verwijzingsuitspraak. 

9. Naar luid van artikel 16, lid 1 van de Vreemdelingenwet "[kan] een aanvraag tot het 

verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd … worden afgewezen indien  

 (…) 
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 h. de vreemdeling, die niet behoort tot een der categorieën, bedoeld in artikel 17, eerste 

lid, na verkrijging van rechtmatig verblijf in Nederland inburgeringsplichtig zou zijn op 

grond van de artikelen 3 en 5 van de Wet inburgering en niet beschikt over kennis op 

basisniveau van de Nederlandse taal en de Nederlandse maatschappij". 

10. In aanvulling op punt 10, in fine, van de verwijzingsuitspraak wordt erop gewezen dat de 

categorieën die van inburgeringsplicht worden vrijgesteld door artikel 17, lid 1 

Vreemdelingenwet, naast EU-burgers en hun gezinsleden die aan het Unierecht een 

verblijfsrecht ontlenen, ook de vreemdelingen omvat "die de nationaliteit bezit[ten] van 

één der door bij regeling van Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van 

Buitenlandse Zaken aan te wijzen landen". Hierbij gaat het om personen uit Australië, 

Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten van Amerika en Zuid-Korea; de 

reden die de Nederlandse regering hiervoor heeft gegeven is "dat deze landen in 

sociaaleconomisch en politiek opzicht vergelijkbaar zijn met de lidstaten van de Unie".11 

11. In aanvulling op punten 10 en 12 van de verwijzingsuitspraak wordt erop gewezen dat 

tussen de Vreemdelingenwet 2000 en het Vreemdelingenbesluit 2000 een belangrijk 

verschil bestaat op het gebied van het gebruikte hulpwerkwoord. Terwijl in artikel 16, 

eerste lid, onder h van de Vreemdelingenwet, "een aanvraag kan … worden 

afgewezen"12, luidt het in artikel 3.71, lid 1 van het Vreemdelingenbesluit 2000 dat "de 

aanvraag … wordt afgewezen".13 De weigering is derhalve automatisch. 

12. Op deze automatische weigering bestaan twee uitzonderingen. Ten eerste als de 

betrokkene kan aantonen blijvend niet in staat te zijn om het basisexamen inburgering af 

te leggen door een geestelijke of lichamelijke belemmering.14 Ten tweede als de 

betrokkene het basisexamen inburgering niet met goed gevolg heeft afgelegd en 

                                                 
11  Schriftelijke opmerkingen van de Nederlandse regering in zaak C-155/11 Imran, bij het Hof geregistreerd 

onder nr. 873046 op 5.5.2011, punt 32. 

12  Voorlaatste paragraaf van punt 10 van de verwijzingsuitspraak ( cursivering toegevoegd). 

13  Eerste zin van punt 12 van de verwijzingsuitspraak (cursivering toegevoegd). 

14  Artikel 3.71a, tweede lid onder c van het Vreemdelingenbesluit 2000, cf. derde alinea van punt 12 en eerste 
alinea van punt 15.5 van de verwijzingsuitspraak. 
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afwijzing van die aanvraag zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.15 

Deze tweede uitzondering, die als "hardheidsclausule" bekend staat, wordt verder 

verduidelijkt in de Vreemdelingencirculaire 200016 en in een werkinstructie van de 

Immigratie- en Naturalisatiedienst17. In deze laatste staat o.m. te lezen dat "als bijzondere 

individuele omstandigheid niet [wordt] beschouwd, de enkele omstandigheid dat: 

 (…) 

 4. de vreemdeling niet beschikt over voldoende cursusmateriaal 

 5. het cursusmateriaal niet beschikbaar is in de taal van de vreemdeling 

 6. de vreemdeling niet beschikt over geschikte begeleiding / ondersteuning bij de 

voorbereiding op het examen 

 7. de vreemdeling analfabeet is 

 (…) 

 10. de vreemdeling tijdelijk ziek is 

 11. de vreemdeling de zorg heeft voor het gezin en kinderen 

 15. de vreemdeling problemen op het gebied van reizen en andere belemmeringen van 

dien aard ervaart. 

 (…) 

 Een combinatie van genoemde bovenstaande omstandigheden zou kunnen leiden tot een 

onbillijkheid van overwegende aard". 

3. FEITELIJK KADER EN PROCESVERLOOP 

13. De feiten en de procedure ten gronde worden samengevat in de punten 1-5 en 16-17 van 

de verwijzingsuitspraak. Het gaat enerzijds om een Azerbeidjaanse echtgenote, mevrouw 

K, die een medische verklaring heeft overgelegd18 en anderzijds om een Nigeriaanse 

echtgenote met drie kinderen, mevrouw A, die met medische stukken psychologische 

problemen documenteert19. 

                                                 
15  Artikel 3.71a, tweede lid onder d van het Vreemdelingenbesluit 2000, cf. vierde alinea van punt 12, punten 

13 en 24 van de verwijzingsuitspraak 

16  Cf. punt 13 van de verwijzingsuitspraak. 

17  Cf. punt 15.5, tweede alinea van de verwijzingsuitspraak. 

18  Punt 2 van de verwijzingsuitspraak. 

19  Punt 4 van de verwijzingsuitspraak. 
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4. DE BEANTWOORDING VAN DE PREJUDICIELE VRAGEN 

4.1.  Beantwoording van de eerste prejudiciële vraag 

14. De prejudiciële vragen 1.a) en 1.b) worden hierna samen behandeld. 

4.1.1. Onterecht gebruik van het woord "voorwaarde" in de Nederlandse 
versie van artikel 7, lid 2 van richtlijn 2003/86/EG 

15. In punt 20 van de verwijzingsuitspraak gaat de Raad van State in op de verschillen tussen 

de taalversies vertrekkend van het gebruik van het woord "voorwaarde" in de 

Nederlandse versie van artikel 7, lid 2 van richtlijn 2003/86/EG. Daarbij wordt verwezen 

naar de omstandigheid dat in de Franse, Duitse en Engelse versies van artikel 7, lid 2 

sprake is van "mesures d'intégration", Integrationsmassnahmen", "integration 

measures", wat overeenstemt met het Nederlandse woord "integratiemaatregelen".20 De 

verwijzingsrechter vermeldt de schriftelijke opmerkingen van de Commissie in de zaak 

Imran21, naar luid waarvan artikel 7, lid 2 geen voorwaarden formuleert waarvan het 

recht op gezinshereniging afhankelijk kan worden gesteld.22 Toch leidt de 

verwijzingsrechter uit het door elkaar gebruiken van de termen "integration measures", 

"integration conditions" en "integration requirements" in de Engelse versie van de 

richtlijn af, dat de hoger vermelde termen uit de Franse, Duitse en Engelse versie van de 

richtlijn dezelfde strekking hebben als de term "integratievoorwaarden" in de 

Nederlandse versie van de richtlijn.23 Om die reden stelt de verwijzingsrechter geen 

vraag over de verschillen tussen de taalversies.24 

16. De Commissie acht het onontbeerlijk voor de nuttige beantwoording van de gestelde 

prejudiciële vragen dat het Hof zich wel over dit punt buigt. 

17. In de Mededeling van 3 april 2014 heeft de Commissie het onderscheid benadrukt tussen 

enerzijds artikel 7, lid 1 en artikel 4, lid 1 van de richtlijn, waarin "voorwaarden vooraf" 

                                                 
20  Punt 20.1 van de verwijzingsuitspraak. Onderlijning toegevoegd. 

21  Verwijzing naar de zaak in voetnoot 2. Schriftelijke opmerkingen van de Commissie punten 20-25. 

22  Punt 20.1 van de verwijzingsuitspraak. 

23  Punt 20.2 van de verwijzingsuitspraak. 

24  Ibid. 
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zijn vervat die lidstaten kunnen stellen alvorens toestemming te geven voor binnenkomst 

en verblijf van gezinsleden, en anderzijds artikel 7, lid 2, dat voorziet in de mogelijkheid 

om van gezinsleden te verlangen dat zij enige moeite doen om hun bereidheid tot 

integratie aan te tonen, bijvoorbeeld door te eisen dat zij deelnemen aan taal- of 

integratiecursussen, voor of na binnenkomst.25 Tot hun spijt moeten de ondertekenaars 

van deze schriftelijke opmerkingen toegeven dat in de Nederlandse taalversie van de 

Mededeling, waarschijnlijk onder invloed van het woordgebruik in artikel 7, lid 2, de 

boodschap onbegrijpelijk wordt gemaakt door het gebruik van precies dat woord 

“integratievoorwaarde”.26 

18. De beste en duidelijkste behandeling van het probleem van de afwijkende Nederlandse 

versie van artikel 7, lid 2 van de richtlijn is te vinden in de punten 51-53 en in het punt 

55 van de conclusie van Advocaat-Generaal Mengozzi van 30 april 2014 in de zaak 

Dogan27, waarbij de Commissie zich aansluit. 

19. Zoals het Hof in het arrest Chakroun aangaf28, is gezinshereniging in het systeem van 

richtlijn 2003/86 “de algemene regel”, en moeten de bepalingen die toelaten deze te 

beperken, strikt worden uitgelegd.29 De Advocaat-generaal definieert het begrip 

“integratiemaatregelen” ten aanzien van dat van “integratievoorwaarden”, “welk begrip 

niet voorkomt in richtlijn 2003/86”30, waarbij deze twee begrippen zeker niet als 

                                                 
25  Punt 4.5,”integratiemaatregelen”, in de mededeling vermeld in voetnoot 10. 

26  Zo is de eerste zin van de derde alinea van punt 4.5 van de mededeling in de Nederlandse taalversie 
onbegrijpelijk: nadat in de tweede alinea is benadrukt hoe het in artikel 7, lid 2 en artikel 4, lid 1 over 
integratievoorwaarden gaat, begint de derde alinea met de mededeling dat artikel 7, lid  2 “daarentegen de 
mogelijkheid [biedt] om van onderdanen van derde landen te verlangen dat zij voldoen aan 
integratievoorwaarden” (cursivering toegevoegd, vet in het origineel). Deze onbegrijpelijke tegenstelling 
tussen tweemaal hetzelfde begrip komt in geen enkele andere taalversie van de mededeling voor, en vormt 
dus kennelijk een bijzonder betreurenswaardige herhaling van de fout in de Nederlandse taalversie van 
artikel 7, lid 2 van de richtlijn. 

27  Verwijzing in voetnoot 7. 

28  Arrest van 4 maart 2010 in zaak C-578/08, Chakroun t. Minister van Buitenlandse Zaken, 
ECLI:EU:C:2010:117, punt 43. 

29  Punt 50 van de conclusie in Dogan, verwijzing in voetnoot 7. 

30  Punt 51 van de conclusie in Dogan. In de Nederlandse vertaling wordt deze laatste zinsnede meteen 
tegengesproken door een verwijzing, tussen vierkante haakjes, naar het foute begrip 
“integratievoorwaarden”. Zowel punt 51 als punten 52 en 56 bevatten verschillende dergelijke boodschappen 
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synoniemen kunnen worden beschouwd; het is duidelijk dat integratiemaatregelen als 

minder zwaar moeten worden aangemerkt dan integratievoorwaarden.31 Ook een 

systematische lezing van artikel 7 van richtlijn 2003/86 pleit daarvoor; de 

integratievoorwaarden van lid 2 kunnen niet strekken tot het selecteren van de personen 

die hun recht op gezinshereniging zullen kunnen uitoefenen, want deze selectie is het 

doel van de criteria en de voorwaarden van lid 1.32 De integratiemaatregelen van lid 2 

moeten daarentegen in wezen het bevorderen van de integratie in de lidstaten beogen.33 

Naar aanleiding van de opmerkingen van de Nederlandse regering in de zaak Dogan 

wijst de Advocaat-generaal erop dat de verschillende aard van een specifieke taalversie 

van een bepaling van het Unierecht niet als enige basis kan dienen voor de uitlegging van 

die bepaling en dat de versie in kwestie geen voorrang kan krijgen op de andere 

taalversies.34 

20. De opvatting van de verwijzende rechter die hiervoor in punt 15 werd weergegeven 

wordt dus niet gedeeld. Het begrip “integratievoorwaarden” in de Nederlandse taalversie 

van richtlijn 2003/86 dient als een (vertaal)fout te worden beschouwd waaraan verder 

geen belang dient te worden gehecht. 

4.1.2. Evenredigheid van een examen voor binnenkomst als een 
integratiemaatregel in de zin van artikel 7, lid 2 van richtlijn 
2003/86/EG 

21. Wanneer Advocaat-generaal Mengozzi op grond van het voorgaande concludeert dat de 

overeenkomstig artikel 7, lid 2, eerste alinea, van richtlijn 2003/86 vastgestelde 

integratiemaatregelen zich niet als voorwaarden voor de gezinshereniging kunnen 

voordoen, voegt hij daaraan toe dat deze conclusie niet inhoudt dat de betrokken 

personen louter middelenverbintenissen kunnen worden opgelegd. De uitdrukking 

“integratiemaatregelen’ is immers ruim genoeg om ook resultaatsverbintenissen te 

                                                                                                                                                         

van de vertaler. In punt 53 zijn ze tussen gewone haakjes geplaatst. In de punten 46, 48 en 49 is echter ten 
onrechte het foute begrip “integratievoorwaarden” gebruikt, zonder opmerking van de vertaler. 

31  Punt 52 van de conclusie in Dogan. 

32  Punt 53 van de conclusie in Dogan. 

33  Ibid. 

34  Punt 55 van de conclusie in Dogan. 
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omvatten, indien deze evenredig zijn met het integratiedoel van artikel 7, lid 2 van de 

richtlijn en het nuttig effect van deze richtlijn niet in gevaar wordt gebracht.35 De 

Commissie sluit zich hierbij aan en gaat in wat volgt na wat dit betekent, rekening 

houdend met het feit dat het aan de verwijzende rechter zal toekomen deze stappen 

concreet toe te passen op het geval van de Nederlandse regelgeving. 

22. De evenredigheid van de testen van taalkennis en van kennis van de samenleving die de 

lidstaat verlangt alvorens toegang voor gezinshereniging te verlenen moet zowel op 

algemeen niveau als op concreet niveau worden nagegaan. Met het algemene niveau 

wordt bedoeld: zijn de testen, nog afgezien van de concrete en individuele toepassing 

ervan, geschikt om de ermee nagestreefde integratiedoelstellingen te bereiken zonder 

afbreuk te doen aan de doelstelling van richtlijn 2003/86, de bevordering van 

gezinshereniging? 

23. Om op deze vraag te antwoorden dient de verwijzende rechter in de eerste plaats na te 

gaan of de inhoud van de testen van aard is dat het testen ervan voor binnenkomst 

inderdaad toelaat na te gaan of het gezinslid de vereiste bereidheid toont om zich in zijn 

of haar nieuwe omgeving te integreren.36 Testen die een kennelijk hoger niveau van 

kennis vereisen dan nodig is om deze bereidheid te tonen zouden falen onder de 

evenredigheidstoets, omdat zij in werkelijkheid tot doel zouden hebben de 

gezinshereniging te beperken eerder dan haar te bevorderen. 

24. Nog steeds op het niveau van de algemene geschiktheid van de integratiemaatregelen om 

het nagestreefde doel te bereiken dient de verwijzende rechter ook na te gaan of de 

vrijstellingen die van de maatregel worden verleend, waaronder de in punt 10 vermelde, 

verenigbaar zijn met de door de nationale regelgeving aangehaalde doelstellingen die op 

hun beurt moeten kunnen kaderen in de doelstelling van richtlijn 2003/86. Indien de 

verwijzende rechter na onderzoek van de testen, van de motiveringen voor de 

vrijstellingen en van de statistische gegevens die deze ondersteunen, tot de conclusie 

komt dat de vrijstellingen inderdaad verantwoord kunnen worden door de omstandigheid 

dat de groepen die door de vrijstellingen worden begunstigd statistisch gesproken 

                                                 
35  Punt 56 van de conclusie in Dogan. 

36  Mededeling vermeld in voetnoot 10, punt 4.5. 
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doorgaans voldoen aan de eisen van taalkennis en van kennis van de maatschappij die 

worden getest, dan doorstaat de integratiemaatregel dit onderdeel van de 

evenredigheidstoets. Zou de verwijzende rechter echter tot het omgekeerde besluit 

komen, namelijk dat de vrijstellingen of sommige ervan aantonen dat met de testen in 

werkelijkheid een selectie van "wenselijke" nationaliteiten voor gezinshereniging wordt 

nagestreefd, eerder dan ertoe bij te dragen dat de gezinshereniging in optimale 

omstandigheden kan verlopen, dan zou de integratiemaatregel om die reden de 

evenredigheidstoets niet doorstaan. 

25. Om de evenredigheid van de testen van taalkennis en van kennis van de samenleving die 

de lidstaat verlangt alvorens toegang voor gezinshereniging te verlenen op concreet 

niveau na te gaan kan worden uitgegaan van de punten 57-58 van de conclusie van 

Advocaat-generaal Mengozzi in Dogan. Zoals het Hof met betrekking tot de voorwaarde 

vervat in artikel 7, lid 1, c) van de richtlijn oordeelde in Chakroun, legt artikel 17 van 

richtlijn 2003/86 de verplichting op om verzoeken om gezinshereniging individueel te 

behandelen.37 Een dergelijke individuele behandeling wil in wezen het nuttige effect van 

de richtlijn maximaal vrijwaren en vermijden dat afbreuk wordt gedaan aan de 

hoofddoelstelling ervan, namelijk de verwezenlijking van de gezinshereniging. Richtlijn 

2003/86 verbiedt bijgevolg in het algemeen elke nationale wetgeving op grond waarvan 

de uitoefening van het recht van gezinshereniging op basis van een reeks vooraf bepaalde 

voorwaarden kan worden geweigerd, zonder de mogelijkheid om elk geval afzonderlijk 

op basis van de concrete omstandigheden te beoordelen.38 Daarbij moet worden 

aangetekend dat richtlijn 2003/86 de inhoud van de bij het onderzoek van een verzoek tot 

gezinshereniging te verrichten beoordeling niet op exhaustieve wijze regelt. Ook al 

kunnen bepaalde beginselen en voorwaarden wellicht uit de tekst en de doelstellingen 

van deze richtlijn worden afgeleid, zoals de in artikel 5, lid 5, geformuleerde voorwaarde 

om ter dege rekening te houden met de „belangen van minderjarige kinderen”, de 

verplichting om de in artikel 17 opgesomde factoren in aanmerking te nemen en – meer 

algemeen – de klemtoon die op de bescherming van het gezinsleven wordt gelegd, staat 

het niettemin uiteindelijk aan de nationale rechter die, uitgaande van zijn eigen recht, de 

                                                 
37  Arrest Chakroun, verwijzing in voetnoot 28, punt 48. 

38  Conclusie in Dogan, verwijzing in voetnoot 7, punt 57. 
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rechtmatigheid van de beslissingen van de bevoegde autoriteiten moet beoordelen tegen 

de achtergrond van de regels en de beginselen van het Unierecht.39 

26. Advocaat-generaal Mengozzi trok hieruit in de zaak Dogan volgende conclusie. Een 

nationale wetgeving die elke inaanmerkingneming van eventuele materiële of 

persoonlijke moeilijkheden die het gezinslid zou hebben zou uitsluiten of die niet zou 

toestaan om deze voor elk geval afzonderlijk te beoordelen, rekening houdend met alle 

relevante elementen, zou niet in overeenstemming zijn met het doel en het nuttige effect 

van richtlijn 2003/86.40 Aanvaarden dat het recht op toegang tot de betrokken lidstaat 

afhankelijk wordt gesteld van het slagen voor een examen waarvoor geen concrete 

voorbereidingsmogelijkheden bestaan omdat er bijvoorbeeld geen enkele vorm van 

ondersteuning of onderwijs voorhanden is die door die staat wordt aangeboden in de staat 

van de woonplaats van de betrokkene of indien het materiaal niet beschikbaar of 

ontoegankelijk is, met name omdat het te duur is, zou erop neerkomen dat de uitoefening 

van het door de richtlijn bepaalde recht op gezinshereniging in de praktijk onmogelijk is. 

Zo ook zou een wettelijke regeling die niet toestaat dat rekening wordt gehouden met – 

zelfs tijdelijke – problemen die verband houden met de gezondheid van het betrokken 

gezinslid of met zijn individuele toestand, wat bijvoorbeeld leeftijd, ongeletterdheid, 

handicap en opleidingsniveau betreft, het nuttige effect van de richtlijn niet gestand 

doen.41 

27. De Commissie sluit zich hierbij aan, en is van oordeel dat de in het voorgaande punt 

beschreven onverenigbaarheid met de richtlijn voorhanden is in het geval van de 

Nederlandse regelgeving. Het volledig geautomatiseerd karakter van de test, waarin geen 

rekening kan worden gehouden met de relatieve bekwaamheden van de aanvragers met 

betrekking tot, bij voorbeeld, opleidingsniveau, leeftijd, bestaande taalkennis, 

geletterdheid, alfabetisering in het Latijnse schrift spoort niet met het 

evenredigheidsbeginsel. Het automatische karakter van de afwijzing van de aanvraag tot 

toelating tot het grondgebied met het oog op gezinshereniging indien de tests niet met 

                                                 
39  Conclusie in Dogan, verwijzing in voetnoot 7, punt 58, met verwijzing naar het arrest O en S, 

EU:C:2012:776, punt 80. 

40  Conclusie in Dogan, verwijzing in voetnoot 7, punt 59. 

41  Conclusie in Dogan, verwijzing in voetnoot 7, punt 59. 
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succes zijn afgelegd, beschreven in punt 11, slechts marginaal gecorrigeerd door de 

erkenning van blijvende medische ongeschiktheid en door de hardheidsclausule waarnaar 

in punt 12 is verwezen, spoort niet met artikel 17 van de richtlijn, noch met het 

evenredigheidsbeginsel en bijgevolg evenmin met het nuttig effect van de richtlijn. 

28. Gelet op een en ander wordt voorgesteld op de eerste prejudiciële vraag te antwoorden 

dat de term 'integratiemaatregelen' vervat in artikel 7, lid 2, van richtlijn 2003/86/EG van 

de Raad van de Europese Unie van 22 september 2003 inzake het recht op 

gezinshereniging, in de Nederlandse taalversie foutief als 'integratievoorwaarden' 

verwoord, zo mag worden geïnterpreteerd dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaten 

van een gezinslid van een gezinshereniger mogen verlangen dat dit gezinslid aantoont te 

beschikken over een basiskennis van de officiële taal van die lidstaat alsmede over 

basiskennis van de samenleving van die lidstaat, alvorens aan dit gezinslid toestemming 

voor toegang en verblijf te verlenen, voor zover deze maatregelen geen onevenredig hoge 

eisen stellen, niet door hun vrijstellingen doen blijken een selectie op basis van 

nationaliteit na te streven en niet leiden tot de uiteindelijke weigering van 

gezinshereniging zonder dat is rekening gehouden met het fundamenteel recht op 

eerbiediging van het gezinsleven en met de evenredigheid van de maatregel die ook geval 

per geval dient te worden beoordeeld. In de opbouw van de testen dienen de relatieve 

bekwaamheden van de aanvrager in beschouwing te worden genomen; zij dienen aldus 

de nodige flexibiliteit te vertonen met betrekking tot, bij voorbeeld, opleidingsniveau, 

leeftijd, bestaande taalkennis, geletterdheid, alfabetisering in het Latijnse schrift. Er dient 

een mogelijkheid te bestaan om vrijstellingen te verlenen op grond van de individuele 

beoordeling van de aanvraag tot gezinshereniging zoals voorzien in artikel 17 van 

richtlijn 2003/86/EG, rekening houdend met de belangen van minderjarige kinderen en 

alle relevante omstandigheden van het geval. Tot die omstandigheden behoren met name 

enerzijds de beschikbaarheid in de staat van de woonplaats van het gezinslid van het 

onderwijs en het materiaal dat nodig is om het vereiste taalniveau te bereiken alsook de 

toegankelijkheid ervan, in het bijzonder wat de kosten betreft, en anderzijds de eventuele, 

zelfs tijdelijke, problemen die verband houden met de gezondheid van het betrokken 

gezinslid of met zijn persoonlijke situatie, zoals leeftijd, ongeletterdheid, handicap en 

opleidingsniveau. 
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4.2. Beantwoording van de tweede prejudiciële vraag 

29. De tweede vraag betreft in het bijzonder de kosten. De verwijzende rechter betwijfelt of 

de EUR 350 per deelname aan de test en de EUR 110 voor het pakket om het examen 

voor te bereiden de evenredigheidstoets kunnen doorstaan.42 De Commissie deelt deze 

twijfels. 

30. Bij de beantwoording van de eerste vraag is al gesteld dat het onderwijs en het materiaal 

dat nodig is om in de staat van de woonplaats van het gezinslid het vereiste taalniveau te 

bereiken toegankelijk moet zijn, in het bijzonder wat de kosten betreft. 

31. Het onderzoek door de verwijzingsrechter of dit het geval is komt neer op een 

evenredigheidstoets van de kostprijs van de integratiemaatregelen rekening houdend met 

de doelstellingen van de Unierechtelijke regelingen. 

32. Om deze toets door te voeren stelt de Commissie voor om aan te leunen bij de 

bestuursrechtelijke rechtspraak van het Hof waarin nationale procedureregels om een 

door de Unie verleend recht af te dwingen worden getoetst aan de dubbele standaard van 

enerzijds de equivalentie met gelijkaardige louter nationale procedures en anderzijds de 

bijkomende waarborg dat de uitoefening van de rechten niet praktisch onmogelijk wordt 

gemaakt. Deze dubbele toets kan nuttig zijn om na te gaan of de concrete voorwaarden 

van de integratiemaatregelen het nuttig effect van richtlijn 2003/86 aantasten. 

33. Onder het aspect equivalentie zou de verwijzingsrechter ten eerste kunnen nagaan of de 

bijdrage die voor een zelfstudiepakket of voor een examen wordt gevraagd in verhouding 

staat tot de reële kosten die de instantie die de cursussen verstrekt of het examen afneemt 

effectief maakt, en tot de prestaties die effectief worden geleverd.  

34. Nog altijd onder het aspect equivalentie zou de verwijzingsrechter ten tweede de kosten 

van zelfstudiepakketten of examens kunnen vergelijken met de eigen bijdragen die van 

deelnemers worden geëist voor cursussen of examens die de verwijzingsrechter als 

vergelijkbaar beschouwt en die hoofdzakelijk door burgers van de betrokken lidstaat 

worden gevolgd of afgelegd. Het zou onevenredig zijn dat de integratiegerichte 

                                                 
42  Punt 25 van de verwijzingsuitspraak. 
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voorbereiding op gezinshereniging duurder is dan de deelname aan door de verwijzende 

rechter als vergelijkbaar beschouwde cursussen. 

35. De tweede test, volgens welke de uitoefening van een door de Unie verleend recht niet 

onmogelijk mag worden gemaakt door procedurele modaliteiten, lijkt zeker aan de orde 

met betrekking tot de herhaalde betaling van hetzelfde bedrag van EUR 350 voor elke 

deelname aan het examen. Deze herhaalde aanrekening van hetzelfde hoge bedrag dreigt 

een significante financiële impact te hebben op burgers van derde landen die de 

voorwaarden van richtlijn 2003/86 vervullen, en kan daardoor de uitoefening van een 

door de Unie verleend recht onmogelijk te maken. Het komt de Commissie voor dat een 

bedrag van EUR 350 dat alleen verschuldigd is omdat de betrokkene niet slaagt in een 

examen onevenredig is met de nagestreefde doelstellingen, nl. om het gezinslid van bij 

het begin van de gezinshereniging in staat te stellen ten volle deel te nemen aan de 

maatschappij in de betrokken lidstaat. 

36. Het staat aan de verwijzende rechter deze evenredigheidstoets toe te passen. 

37. Gelet op een en ander wordt voorgesteld op de tweede prejudiciële vraag te antwoorden 

dat hoewel het doel van richtlijn 2003/86/EG en in het bijzonder artikel 7, lid 2 ervan er 

niet aan in de weg staat dat de kosten van het examen en voor het pakket om het examen 

voor te bereiden aan het gezinslid worden aangerekend, de integratiemaatregelen om 

evenredig te zijn toegankelijk moeten zijn, in het bijzonder wat de kostprijs betreft, en 

het nuttig effect van de richtlijn niet mogen ondermijnen. Vergoedingen die aan het 

gezinslid worden aangerekend moeten in verhouding staan tot de gemaakte kosten en de 

geleverde prestaties. Zij moeten vergelijkbaar zijn met vergoedingen die worden 

aangerekend in vergelijkbare situaties waarin vooral eigen burgers dienen te betalen, en 

zij mogen niet buitensporig zijn. Vergoedingen die – zoals het telkens weer aanrekenen 

van dezelfde kostprijs bij elke deelname aan het examen - een significante financiële 

impact dreigen te hebben op burgers van derde landen die de voorwaarden vervat in 

richtlijn 2003/86 vervullen, zouden hen kunnen verhinderen de rechten verleend door de 

richtlijn uit te oefenen en zijn daarom onverenigbaar met het evenredigheidsbeginsel en 

met het nuttig effect van de richtlijn. 



18 

5. BESLUIT 

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

(1) De term 'integratiemaatregelen' vervat in artikel 7, lid 2, van richtlijn 2003/86/EG 
van de Raad van de Europese Unie van 22 september 2003 inzake het recht op 
gezinshereniging, in de Nederlandse taalversie foutief als 'integratievoorwaarden' 
verwoord, mag zo worden geïnterpreteerd dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
van een gezinslid van een gezinshereniger mogen verlangen dat dit gezinslid aantoont 
te beschikken over een basiskennis van de officiële taal van die lidstaat alsmede over 
basiskennis van de samenleving van die lidstaat, alvorens aan dit gezinslid 
toestemming voor toegang en verblijf te verlenen, voor zover deze maatregelen geen 
onevenredig hoge eisen stellen, niet door hun vrijstellingen doen blijken een selectie 
op basis van nationaliteit na te streven en niet leiden tot de uiteindelijke weigering van 
gezinshereniging zonder dat is rekening gehouden met het fundamenteel recht op 
eerbiediging van het gezinsleven en met de evenredigheid van de maatregel die ook 
geval per geval dient te worden beoordeeld. In de opbouw van de testen dienen de 
relatieve bekwaamheden van de aanvrager in beschouwing te worden genomen; zij 
dienen aldus de nodige flexibiliteit te vertonen met betrekking tot, bij voorbeeld, 
opleidingsniveau, leeftijd, bestaande taalkennis, geletterdheid, alfabetisering in het 
Latijnse schrift. Er dient een mogelijkheid te bestaan om vrijstellingen te verlenen op 
grond van de individuele beoordeling van de aanvraag tot gezinshereniging zoals 
voorzien in artikel 17 van richtlijn 2003/86/EG, rekening houdend met de belangen 
van minderjarige kinderen en alle relevante omstandigheden van het geval. Tot die 
omstandigheden behoren met name enerzijds de beschikbaarheid in de staat van de 
woonplaats van het gezinslid van het onderwijs en het materiaal dat nodig is om het 
vereiste taalniveau te bereiken alsook de toegankelijkheid ervan, in het bijzonder wat 
de kosten betreft, en anderzijds de eventuele, zelfs tijdelijke, problemen die verband 
houden met de gezondheid van het betrokken gezinslid of met zijn persoonlijke 
situatie, zoals leeftijd, ongeletterdheid, handicap en opleidingsniveau. 
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(2) Hoewel het doel van richtlijn 2003/86/EG en in het bijzonder artikel 7, lid 2 ervan 
er niet aan in de weg staat dat de kosten van het examen en voor het pakket om het 
examen voor te bereiden aan het gezinslid worden aangerekend, moeten de 
integratiemaatregelen om evenredig te zijn toegankelijk zijn, in het bijzonder wat de 
kostprijs betreft, en zij mogen het nuttig effect van de richtlijn niet ondermijnen. 
Vergoedingen die aan het gezinslid worden aangerekend moeten in verhouding staan 
tot de gemaakte kosten en de geleverde prestaties. Zij moeten vergelijkbaar zijn met 
vergoedingen die worden aangerekend in vergelijkbare situaties waarin vooral burgers 
van de betrokken lidstaat dienen te betalen, en zij mogen niet buitensporig zijn. 
Vergoedingen die – zoals het telkens weer aanrekenen van dezelfde kostprijs bij elke 
deelname aan het examen - een significante financiële impact dreigen te hebben op 
burgers van derde landen die de voorwaarden vervat in richtlijn 2003/86 vervullen, 
zouden hen kunnen verhinderen de rechten verleend door de richtlijn uit te oefenen en 
zijn daarom onverenigbaar met het evenredigheidsbeginsel en met het nuttig effect van 
de richtlijn. 
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CORRIGENDUM 

 

bij de schriftelijke opmerkingen op 22 juli 2014 ingediend door de Commissie 

(sj.g(2014)2688061) in de zaak 

 

C-153/14, 

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 

tegen 

K en A 

 

Op p. 10, in voetnoot 26, op de tweede lijn, dient de vermelding "artikel 7, lid 2" te 

worden vervangen door de vermelding " artikel 7, lid 1". 

 

De Franse vertaling houdt al rekening met dit corrigendum. 
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