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AB 2020/118

HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE
12 december 2019, nr. C-381/18, nr. C-382/18
(J.-C. Bonichot, R. Silva de Lapuerta, M. Safjan, L. 
Bay Larsen, C. Toader)
m.nt. E.R. Brouwer*

Art. 6, 17 Richtlijn 2003/86/EG; art. 27 Richtlijn 
2004/38/EG

ECLI:EU:C:2019:1072
ECLI:EU:C:2019:608

Lidstaten mogen wat betreft de Gezinshereni-
gingsrichtlijn een nationaalrechtelijke invul-
ling geven aan het openbareordecriterium, 
maar moeten wel een individuele be oor de ling 
uitvoeren met inachtneming van het Unie-
rechtelijke even re dig heids be gin sel.

Artikel 6, lid 1 en 2, van Richtlijn 2003/86 moet al
dus worden uitgelegd dat het niet in de weg staat 
aan een na tio na le praktijk volgens welke de be voeg
de autoriteiten om redenen van openbare orde, ten 
eerste, een op deze richtlijn gebaseerd verzoek om 
toegang en verblijf kunnen afwijzen op grond van 
een straf rech te lijke veroordeling die is uitgesproken 
tijdens een eerder verblijf op het grondgebied van de 
desbetreffende lidstaat en, ten tweede, een op deze 
richtlijn gebaseerde ver blijfs titel kunnen intrekken 
of de verlenging ervan kunnen weigeren wanneer 
de aanvrager een voldoende zware straf is opgelegd 
ten opzichte van de duur van het verblijf, voor zover 
deze praktijk alleen van toepassing is indien de in
breuk die de betrokken straf rech te lijke veroordeling 
rechtvaardigt voldoende ernstig van aard is om vast 
te stellen dat het noodzakelijk is het verblijf van deze 
aanvrager uit te sluiten en deze autoriteiten de in 
artikel 17 van dezelfde richtlijn bedoelde individuele 
be oor de ling uitvoeren, hetgeen aan de verwijzende 
rechter staat om na te gaan.

Zaak betreffende twee verzoeken om een preju-
diciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, in-
gediend door de Raad van State (Nederland) bij 
beslissingen van 6 juni 2018, ingekomen bij het 
Hof op 11 juni 2018, in de procedures:
1. G.S. (C-381/18),
2. V.G. (C-382/18),
tegen
Staats secre ta ris van Justitie en Veiligheid.

* E.R. Brouwer is senior-onderzoeker/universitair docent aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam.

Arrest

1. De verzoeken om een prejudiciële beslis-
sing betreffen de uitlegging van artikel 6, leden 1 
en 2, van richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 
22 september 2003 inzake het recht op gezins-
hereniging (PB 2003, L 251, blz. 12, met rectifica-
tie in PB 2012, L 71, blz. 55).
2. Deze verzoeken zijn ingediend in het ka-
der van gedingen tussen G.S. (zaak C-381/18) en 
V.G. (zaak C-382/18) en de Staats secre ta ris van 
Justitie en Veiligheid (Nederland) (hierna: ‘staats-
secre ta ris’) betreffende de rechtmatigheid van, 
ten eerste, een be sluit tot weigering van de ver-
lenging van de verblijfsvergunning die in het ka-
der van gezinshereniging aan G.S. was verleend 
en tot intrekking met terugwerkende kracht van 
deze verblijfsvergunning, en, ten tweede, van een 
be sluit tot afwijzing van de aanvraag van V.G. tot 
verlening van een verblijfsvergunning in het ka-
der van gezinshereniging.

Toepasselijke bepalingen

 Richtlijn 2003/86
3. In de overwegingen 2 en 14 van richtlijn 
2003/86 staat te lezen:

‘(2) Maat re gelen op het gebied van ge-
zinshereniging moeten in overeenstemming 
zijn met de verplichting om het gezin te be-
schermen en het gezinsleven te respecteren, 
die in veel in ter na tio na le rechtsinstrumenten 
wordt opgelegd. In deze richtlijn worden de 
grondrechten en de beginselen in acht geno-
men die met name worden erkend in artikel 8 
van het [op 4 november 1950 te Rome onder-
tekende] Eu ro pees Verdrag [tot] bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamen-
tele vrijheden, en in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie.
[…]
(14) Gezinshereniging kan om gemotiveer-
de redenen worden geweigerd. Met name 
dient de persoon die in aan mer king wenst te 
komen voor gezinshereniging geen bedreiging 
te vormen voor de openbare orde en de bin-
nenlandse 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 geval-
len omvatten waarin een onderdaan van een 
derde land behoort tot een vereniging die 
steun verleent aan het in ter na tio na le terroris-
me, een der ge lij ke vereniging steunt of extre-
mistische doelstellingen huldigt.’

4. In artikel 2, onder c), van deze richtlijn 
wordt de ‘gezinshereniger’ omschreven als ‘on-
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derdaan van een derde land die wettig in een lid-
staat verblijft en die een verzoek indient of wiens 
gezinsleden een verzoek indienen tot gezinsher-
eniging om met hem verenigd te worden’.
5. Artikel 3, lid 3, van de richtlijn bepaalt:

‘Deze richtlijn is niet van toepassing op ge-
zinsleden van een burger van de Unie.’

6. Artikel 4, lid 1, van dezelfde richtlijn be-
paalt dat de lidstaten uit hoofde van deze richtlijn 
en op voorwaarde dat aan de in hoofdstuk IV en 
artikel 16 ervan gestelde voorwaarden is voldaan, 
toestemming geven tot toegang en verblijf aan de 
gezinsleden die daarin worden genoemd.
7. Artikel 6, leden 1 en 2, van richtlijn 
2003/86 luidt:

‘1. De lidstaten kunnen een verzoek om 
toegang en verblijf van gezinsleden afwijzen 
om redenen van openbare orde, openbare vei-
ligheid of volksgezondheid.
2. De lidstaten kunnen een ver blijfs titel 
van een gezinslid intrekken of verlenging er-
van weigeren om redenen van openbare orde, 
openbare veiligheid of volksgezondheid.
De lidstaat neemt bij zijn be sluitvorming naast 
artikel 17 ook de ernst van de inbreuk of het 
soort van inbreuk van het gezinslid op de open-
bare orde of de openbare veiligheid in overwe-
ging, of het ri si co dat van die persoon uitgaat.’

8. Artikel 17 van deze richtlijn luidt als 
volgt:

‘In geval van afwijzing van een verzoek, intrek-
king of niet-verlenging van een ver blijfs titel, 
alsmede in geval van een verwijderingsmaat-
re gel tegen de gezinshereniger of leden van 
diens gezin houden de lidstaten terdege reke-
ning met de aard en de hechtheid van de ge-
zinsband 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.’

 Richtlijn 2004/38
9. Artikel 27, lid 2, van richtlijn 2004/38/EG 
van het Eu ro pees 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 
(PB 2004, L 158, blz. 77, met rectificaties in PB 2004, 
L 229, blz. 35, PB 2007, L 204, blz. 28, PB 2018, L 94, 
blz. 32, en PB 2019, L 34, blz. 10), bepaalt:

‘De om redenen van openbare orde of open-
bare veiligheid genomen maat re gelen moeten 
in overeenstemming zijn met het even re dig-
heids be gin sel en uitsluitend gebaseerd zijn op 

het gedrag van betrokkene. Straf rech te lijke 
veroordelingen vormen als zodanig geen re
den voor deze maat re gelen.
Het gedrag moet een actuele, werkelijke en 
voldoende ernstige bedreiging voor een fun
damenteel belang van de samenleving vor
men. Motiveringen die losstaan van het indi
viduele geval of die verband houden met 
algemene preventieve redenen mogen niet 
worden aangevoerd.’

Hoofdgedingen en prejudiciële vragen

 Zaak C-381/18
10. Op 8 april 2009 is G.S., een onderdaan van 
een derde land, in Nederland op grond van de na
tio na le bepalingen inzake gezinshereniging in het 
bezit gesteld van een verblijfsvergunning als ‘part
ner’ van een gezinshereniger. Deze vergunning is 
op 9 maart 2010 verlengd tot 28 augustus 2014.
11. Op 17 augustus 2012 is G.S. in Zwitserland 
veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur 
van vier jaar en drie maanden wegens betrokken
heid bij de smokkel van drugs, voor feiten die heb
ben plaatsgevonden tot 4 september 2010.
12. Hij heeft vervolgens verzocht om de ver
lenging van zijn verblijfsvergunning in Nederland.
13. Op 24 september 2015 heeft de staats
secre ta ris deze aanvraag afgewezen om redenen 
van openbare orde. Hij heeft ook, met terugwer
kende kracht tot 4 september 2010, de verblijfs
vergunning van G.S. ingetrokken en tegen hem 
een inreisverbod uitgevaardigd.
14. Bij de vaststelling van deze be sluiten 
heeft de staats secre ta ris een nationaalrechtelijk 
be oor delings ka der gehanteerd volgens hetwelk 
een verblijfsvergunning kan worden ingetrokken 
of een aanvraag om verlenging kan worden afge
wezen wanneer de betrokkene is veroordeeld tot 
een straf die hoog genoeg is ten opzichte van de 
duur van zijn rechtmatig verblijf in Nederland. 
Bovendien heeft de staats secre ta ris een afweging 
gemaakt tussen de belangen van deze persoon en 
zijn partner, en het algemeen belang om de open
bare orde te beschermen.
15. Bij be sluit van 21 oktober 2016 heeft de 
staats secre ta ris het door G.S. ingediende bezwaar 
gegrond verklaard voor zover dit het inreisverbod 
betrof en verklaard dat G.S. niet legaal op het 
grondgebied van Nederland kon verblijven. De 
staats secre ta ris heeft zijn oorspronkelijke be
sluiten voor het overige gehandhaafd.
16. G.S. heeft tegen de be sluiten van de 
staats secre ta ris beroep ingesteld bij de rechtbank 
Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Neder
land). Bij uitspraak van 3 februari 2017 heeft deze 
rechtbank het be sluit van 24 september 2015 
vernietigd voor zover daarbij een inreisverbod 
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was uitgevaardigd en het be sluit van 21 oktober 
2016 vernietigd voor zover daarbij was verklaard 
dat G.S. niet legaal op het grondgebied van Ne-
derland kon verblijven. Zij heeft daarentegen dit 
beroep voor het overige ongegrond verklaard.
17. G.S. heeft tegen deze uitspraak hoger be-
roep ingesteld bij de verwijzende rechter.
18. De verwijzende rechter vraagt zich af of 
de be voeg de autoriteit, om zich met recht te kun-
nen beroepen op redenen van openbare orde in 
de zin van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2003/86, 
moet aantonen dat de persoonlijke gedragingen 
van de betrokken onderdaan van een derde land 
een werkelijke, actuele en voldoende ernstige be-
dreiging vormen voor een fundamenteel belang 
van de samenleving.
19. Hij merkt op dat een dergelijk vereiste 
zou kunnen voortvloeien uit de oplossingen die 
het Hof heeft gekozen in zijn arresten van 11 juni 
2015, Zh. en O. (C-554/13, EU:C:2015:377), 24 juni 
2015, T. (C-373/13, EU:C:2015:413), en 15 februari 
2016, N. (C-601/15 PPU, EU:C:2016:84), en uit de 
omlijning van de handelingsvrijheid van de lid-
staten bij de toepassing van richtlijn 2003/86, zo-
als die met name naar voren komt uit het arrest 
van 4 maart 2010, Chakroun (C-578/08, 
EU:C:2010:117).
20. Niet te min zou in het licht van met name 
overweging 2 van richtlijn 2003/86 en het arrest 
van 27 juni 2006, Parlement/Raad (C-540/03, 
EU:C:2006:429), kunnen worden overwogen dat 
de toepassing van deze richtlijn moet plaatsvin-
den binnen het kader dat is vastgesteld in de 
rechtspraak van het Eu ro pees Hof voor de Rech-
ten van de Mens, waarmee de na tio na le praktijk 
overeenstemt.
21. Daarop heeft de Raad van State (Neder-
land) de behandeling van de zaak geschorst en 
het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing 
over de volgende vragen:

‘1) Moet artikel 6, tweede lid, van richt-
lijn [2003/86] aldus worden uitgelegd dat 
voor de intrekking of weigering van verlen-
ging van een ver blijfs titel van een gezinslid 
om redenen van openbare orde, is vereist dat 
wordt gemotiveerd dat de persoonlijke gedra-
gingen van het desbetreffende gezinslid een 
daadwerkelijke, actuele en voldoende ernsti-
ge bedreiging voor een fundamenteel belang 
van de samenleving vormen?
2) Indien vraag 1 ontkennend moet wor-
den beantwoord, welke motiveringseisen moe-
ten volgens artikel 6, tweede lid, van richtlijn 
[2003/86] gelden voor de intrekking of weige-
ring van verlenging van een ver blijfs titel van 
een gezinslid om redenen van openbare orde?
Moet artikel 6, tweede lid, van richtlijn [2003/86] 
aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen 

een na tio na le praktijk volgens welke een ver-
blijfs titel van een gezinslid kan worden ingetrok-
ken of verlenging daarvan kan worden gewei-
gerd om redenen van openbare orde, indien de 
straf of maat re gel waartoe het desbetreffende 
gezinslid is veroordeeld, hoog genoeg is ten op-
zichte van de duur van het rechtmatig verblijf in 
Nederland […], waarbij aan de hand van de cri-
teria uit de arresten van het Eu ro pees Hof voor 
de Rechten van de Mens (het EHRM) van 2 au-
gustus 2001, Boultif tegen Zwitserland, 
ECLI:CE:ECHR:2001:0802JUD005427300, en 
18 oktober 2006, Üner tegen Nederland, 
ECLI:CE:ECHR:2006:1018JUD004641099, een 
belangenafweging wordt gemaakt tussen het 
belang van het desbetreffende gezinslid om in 
Nederland het recht op gezinshereniging uit te 
oefenen enerzijds en het belang van de Neder-
landse staat om de openbare orde te bescher-
men anderzijds?’

 Zaak C382/18
22. V.G., een onderdaan van een derde land, 
heeft van 1999 tot 2011, deels rechtmatig, in Ne-
derland verbleven.
23. In deze periode is V.G. viermaal veroor-
deeld tot een taakstraf of een geldboete wegens 
winkeldiefstal en rijden onder invloed. In juni 
2011 is hij uitgeleverd aan de Armeense autoritei-
ten in verband met vermeende drugsdelicten.
24. Op 28 juli 2016 heeft de echtgenote van 
V.G., een Nederlands onderdaan, een aanvraag inge-
diend om V.G. een verblijfsvergunning te verlenen 
op grond van de wetgeving inzake gezinshereniging.
25. Op 19 september 2016 heeft de staats-
secre ta ris deze aanvraag afgewezen om redenen 
van openbare orde.
26. Bij de vaststelling van dit be sluit heeft de 
staats secre ta ris een nationaalrechtelijk be oor-
delings ka der gehanteerd volgens hetwelk een 
onderdaan van een derde land de toegang met 
het oog op gezinshereniging kan worden gewei-
gerd indien hij wegens een misdrijf is veroor-
deeld tot een taakstraf of een boete, ook wanneer 
dit misdrijf meer dan vijf jaar geleden is gepleegd, 
voor zover de betrokkene bij herhaling is veroor-
deeld. Bovendien heeft de staats secre ta ris een af-
weging gemaakt tussen de belangen van deze 
persoon en het algemeen belang van de bescher-
ming van de openbare orde.
27. Na een bezwaar van V.G. heeft de staats-
secre ta ris bij be sluit van 6 februari 2017 zijn oor-
spronkelijke be sluit gehandhaafd.
28. V.G. heeft tegen dat be sluit beroep inge-
steld bij de rechtbank Den Haag, zittingsplaats 
Amsterdam. Bij uitspraak van 23 juni 2017 heeft 
die rechter dat beroep verworpen.
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29. V.G. heeft tegen deze uitspraak hoger be-
roep ingesteld bij de verwijzende rechter.
30. De Raad van State merkt op dat de in het 
hoofdgeding aan de orde zijnde situatie over een-
komstig artikel 3, lid 3, van richtlijn 2003/86 niet 
binnen de werkingssfeer van deze richtlijn valt, 
aangezien de echtgenote van V.G. de Nederlandse 
nationaliteit bezit.
31. Deze rechter benadrukt niet te min dat ar-
tikel 6 van deze richtlijn naar analogie moet wor-
den toegepast op V.G. voor zover het Nederlandse 
recht bepaalt dat wanneer, zoals in casu, de Ne-
derlandse wet- en regelgeving geen onderscheid 
maakt tussen een onder het Unierecht vallende 
situatie en een daarbuiten vallende situatie, de 
desbetreffende Unierechtelijke bepalingen recht-
streeks en onvoorwaardelijk van toepassing zijn 
op de interne situatie.
32. De verwijzende rechter is daarom van 
oordeel dat de uitlegging van artikel 6 van richtlijn 
2003/86 bepalend is voor de uitkomst van het 
hoofdgeding. Hij vraagt zich in het licht van het ar-
rest van 18 oktober 2012, Nolan (C-583/10, 
EU:C:2012:638), echter af of het Hof bevoegd is 
vragen met betrekking tot dat artikel te be ant-
woor den in een situatie als die in het hoofdgeding.
33. Zo ja, vraagt de verwijzende rechter zich 
af of de be voeg de autoriteit, om zich te kunnen 
beroepen op redenen van openbare orde in de zin 
van artikel 6, lid 1, van die richtlijn, moet aanto-
nen dat de persoonlijke gedragingen van de be-
trokken onderdaan van een derde land een wer-
kelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging 
vormen voor een fundamenteel belang van de sa-
menleving.
34. Hij merkt op dat een dergelijk vereiste 
zou kunnen voortvloeien uit de in punt 19 van dit 
arrest genoemde rechtspraak van het Hof.
35. De arresten van 19 december 2013, 
Koushkaki (C-84/12, EU:C:2013:862), en 4 april 
2017, Fahimian (C-544/15, EU:C:2017:255), zou-
den niet te min suggereren dat een soepeler norm 
van toepassing is wanneer het om complexe eva-
luaties gaat, zoals het geval is wanneer een be-
sluit moet worden genomen over de toegang van 
een onderdaan van een derde land tot het grond-
gebied van de lidstaten.
36. Daarop heeft de Raad van State de be-
handeling van de zaak geschorst en het Hof ver-
zocht om een prejudiciële beslissing over de vol-
gende vragen:

‘1) Is het Hof, gelet op artikel 3, derde lid, 
van richtlijn [2003/86] en het arrest [van 
18 oktober 2012,] Nolan [(C-583/10, 
EU:C:2012:638)], bevoegd prejudiciële vragen 
van de Nederlandse rechter te be ant woor den 
over de uitleg van bepalingen van deze richt-
lijn in een geding betreffende een verzoek om 

toegang en verblijf van een gezinslid van een 
gezinshereniger die de Nederlandse nationali-
teit bezit, indien deze richtlijn in het Neder-
landse recht op rechtstreekse en onvoorwaar-
delijke wijze van toepassing is verklaard op 
dat soort gezinsleden?
2) Moet artikel 6, eerste lid, van richtlijn 
[2003/86] aldus worden uitgelegd dat voor de 
afwijzing van een verzoek om toegang en ver-
blijf van een gezinslid om redenen van openba-
re orde, is vereist dat wordt gemotiveerd dat de 
persoonlijke gedragingen van het desbetref-
fende gezinslid een daadwerkelijke, actuele en 
voldoende ernstige bedreiging voor een funda-
menteel belang van de samenleving vormen?
3) Indien vraag 2 ontkennend moet 
worden beantwoord, welke motiveringseisen 
moeten volgens artikel 6, eerste lid, van richt-
lijn [2003/86] gelden voor de afwijzing van 
een verzoek om toegang en verblijf van een 
gezinslid om redenen van openbare orde?
Moet artikel 6, eerste lid, van richtlijn 
[2003/86] aldus worden uitgelegd dat het zich 
verzet tegen een na tio na le praktijk volgens 
welke een verzoek om toegang en verblijf van 
een gezinslid om redenen van openbare orde 
kan worden afgewezen op grond van veroor-
delingen tijdens een eerder verblijf in de des-
betreffende lidstaat, waarbij aan de hand van 
de criteria uit de arresten van het Eu ro pees 
Hof voor de Rechten van de Mens (het EHRM) 
van 2 augustus 2001, Boultif tegen Zwitser-
land, ECLI:CE:ECHR:2001:0802JUD00542730
0, en 18 oktober 2006, Üner tegen Nederland, 
ECLI:CE:ECHR:2006:1018JUD004641099, een 
belangenafweging wordt gemaakt tussen het 
belang van het desbetreffende gezinslid en de 
desbetreffende gezinshereniger om in Neder-
land het recht op gezinshereniging uit te oefe-
nen enerzijds en het belang van de Neder-
landse staat om de openbare orde te 
beschermen anderzijds?’

37. Bij beslissing van de president van het 
Hof van 3 juli 2018 zijn de zaken C-381/18 en 
C-382/18 gevoegd voor de schriftelijke en mon-
delinge behandeling alsmede voor het arrest.

Be ant woor ding van de prejudiciële vragen

 Eerste vraag in zaak C382/18
38. Met zijn eerste vraag in zaak C-382/18 
wenst de verwijzende rechter in wezen te verne-
men of het Hof krachtens artikel 267 VWEU be-
voegd is uitlegging te geven aan artikel 6 van 
richtlijn 2003/86 in een situatie waarin een rech-
ter zich moet uitspreken over een verzoek om 
toegang en verblijf van een onderdaan van een 
derde land, die gezinslid is van een Unieburger die 
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geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij 
verkeer, wanneer deze bepaling door het na tio na-
le recht rechtstreeks en onvoorwaardelijk van toe-
passing is verklaard op der ge lij ke situaties.
39. Opgemerkt moet worden dat, ten eerste, 
artikel 2, onder c), van richtlijn 2003/86 preci-
seert dat de term ‘gezinshereniger’ noodzakelij-
kerwijs ziet op een derdelander en, ten tweede, 
artikel 3, lid 3, van deze richtlijn bepaalt dat zij 
niet van toepassing is op gezinsleden van een 
Unieburger (arrest van 7 november 2018, C en A, 
C-257/17, EU:C:2018:876, punt 29).
40. De Uniewetgever heeft dus niet voorzien 
in toepassing van die richtlijn op een onderdaan 
van een derde land die gezinslid is van een 
Unieburger die geen gebruik heeft gemaakt van 
zijn recht van vrij verkeer, zoals verzoeker in het 
hoofdgeding, hetgeen overigens wordt bevestigd 
door de totstandkomingsgeschiedenis van deze 
richtlijn (arrest van 7 november 2018, C en A, 
C-257/17, EU:C:2018:876, punt 30 en aldaar aan-
gehaalde rechtspraak).
41. Uit vaste rechtspraak van het Hof blijkt 
echter dat dit bevoegd is om uitspraak te doen 
over een verzoek om een prejudiciële beslissing 
betreffende bepalingen van het Unierecht in situ-
aties waarin de feiten van het hoofdgeding welis-
waar niet rechtstreeks binnen de werkingssfeer 
van dat recht vallen, maar waarin deze Unierech-
telijke bepalingen intern toepasselijk zijn ge-
maakt doordat het na tio na le recht naar de in-
houd ervan verwijst (arrest van 7 november 
2018, C en A, C-257/17, EU:C:2018:876, punt 31 en 
aldaar aangehaalde rechtspraak).
42. In der ge lij ke situaties heeft de Unie er 
immers stellig belang bij dat, ter vermijding van 
uiteenlopende uitleggingen in de toekomst, de 
uit het Unierecht overgenomen bepalingen uni-
form worden uitgelegd (arrest van 7 november 
2018, C en A, C-257/17, EU:C:2018:876, punt 32 
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
43. Dat het Hof Unierechtelijke bepalingen 
uitlegt in situaties die niet binnen de werkings-
sfeer van het Unierecht vallen, is dus gerechtvaar-
digd wanneer deze bepalingen door het na tio na-
le recht op rechtstreekse en onvoorwaardelijke 
wijze toepasselijk zijn gemaakt op der ge lij ke si-
tuaties, teneinde een gelijke behandeling te ver-
zekeren van deze situaties en situaties die binnen 
de werkingssfeer van die bepalingen vallen (ar-
rest van 7 november 2018, C en A, C-257/17, 
EU:C:2018:876, punt 33 en aldaar aangehaalde 
rechtspraak).
44. In casu heeft de verwijzende rechter, die 
in het kader van het bij artikel 267 VWEU inge-
stelde stelsel van rechterlijke samenwerking als 
enige bevoegd is om het na tio na le recht uit te leg-
gen (arrest van 7 november 2018, C en A, 

C-257/17, EU:C:2018:876, punt 34 en aldaar aan-
gehaalde rechtspraak), verduidelijkt dat uit het 
Nederlandse recht volgt dat wanneer, zoals in het 
hoofdgeding, de na tio na le wetgever een situatie 
die binnen de werkingssfeer van het recht van de 
Unie valt en een situatie die niet binnen de wer-
kingssfeer van dat recht valt aan eenzelfde regel 
onderwerpt, deze situaties op dezelfde wijze 
moeten worden behandeld. De verwijzende 
rechter heeft daaruit afgeleid dat hij krachtens 
het Nederlandse recht artikel 6 van richtlijn 
2003/86 in deze zaak moet toepassen.
45. In die om stan dig he den moet worden 
vastgesteld dat deze bepaling, zoals ook de Ne-
derlandse regering opmerkt, door het Nederland-
se recht rechtstreeks en onvoorwaardelijk van 
toepassing is verklaard op een situatie als die in 
het hoofdgeding en dat de Unie er dus stellig be-
lang bij heeft dat het Hof zich uitspreekt over het 
verzoek om een prejudiciële beslissing in zaak 
C-382/18.
46. Aan deze conclusie kan niet worden af-
gedaan door de om stan dig heid dat artikel 3, lid 3, 
van richtlijn 2003/86 uit druk ke lijk situaties als 
die aan de orde in zaak C-382/18 van de wer-
kingssfeer van deze richtlijn uitsluit, aangezien 
uit de rechtspraak van het Hof naar voren komt 
dat een der ge lij ke om stan dig heid niet kan afdoen 
aan de be voegd heid van het Hof om zich uit te 
spreken over een verzoek om een prejudiciële 
beslissing binnen het kader dat is afgebakend in 
de vaste rechtspraak van het Hof, die in de punten 
41 tot en met 43 van het onderhavige arrest is ge-
noemd (zie in die zin arresten van 7 november 
2018, C en A, C-257/17, EU:C:2018:876, punten 
36–43; 7 november 2018, K en B, C-380/17, 
EU:C:2018:877, punt 40, en 13 maart 2019, E., 
C-635/17, EU:C:2019:192, punten 40-42).
47. De in de punten 41 tot en met 43 van het 
onderhavige arrest genoemde rechtspraak beoogt 
immers juist het Hof in staat te stellen zich, onge-
acht de om stan dig he den waaronder bepalingen 
van het Unierecht toepassing dienen te vinden, uit 
te spreken over de uitlegging van die bepalingen 
in situaties waarvoor de opstellers van de 
Verdragen of de Uniewetgever het niet nuttig 
hebben geacht om deze binnen de werkingssfeer 
van die bepalingen te brengen. Aldus kan er rede-
lijkerwijs geen verschil in de be voegd heid van het 
Hof zijn naargelang de werkingssfeer van de rele-
vante bepaling is afgebakend aan de hand van een 
positieve definitie dan wel door in bepaalde uit-
sluitingsgevallen te voorzien, daar het wil le keu rig 
is welke van deze twee wetgevingstechnieken 
wordt gebruikt (arrest van 7 november 2018, C en 
A, C-257/17, EU:C:2018:876, punten 38 en 39 en 
aldaar aangehaalde rechtspraak).
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48. Gelet op het voorgaande dient op de eer-
ste vraag in zaak C-382/18 te worden geantwoord 
dat het Hof uit hoofde van artikel 267 VWEU be-
voegd is om artikel 6 van richtlijn 2003/86 uit te 
leggen in een situatie waarin een rechter zich 
dient uit te spreken over een verzoek om toegang 
en verblijf van een onderdaan van een derde land 
die gezinslid is van een Unieburger die geen ge-
bruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij ver-
keer, wanneer deze bepaling door het na tio na le 
recht op rechtstreekse en onvoorwaardelijke wij-
ze van toepassing is verklaard op een der ge lij ke 
situatie.

 Eerste en tweede vraag in zaak C381/18 en twee
de en derde vraag in zaak C382/18

49. Met zijn eerste en tweede vraag in zaak 
C-381/18 en zijn tweede en derde vraag in zaak 
C-382/18, die tezamen moeten worden onder-
zocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te 
vernemen of artikel 6, leden 1 en 2, van richtlijn 
2003/86 aldus moet worden uitgelegd dat het 
zich verzet tegen een na tio na le praktijk volgens 
welke de be voeg de autoriteiten om redenen van 
openbare orde ten eerste een op deze richtlijn ge-
baseerd verzoek om toegang en verblijf kunnen 
afwijzen op grond van een straf rech te lijke ver-
oordeling die is uitgesproken tijdens een eerder 
verblijf op het grondgebied van de betrokken lid-
staat en ten tweede een op deze richtlijn geba-
seerde ver blijfs titel kunnen intrekken of de ver-
lenging ervan kunnen weigeren wanneer de 
aanvrager een voldoende zware straf is opgelegd 
ten opzichte van de duur van het verblijf.
50. Artikel 6, lid 1, van richtlijn 2003/86 be-
paalt dat de lidstaten een op die richtlijn geba-
seerd verzoek om toegang en verblijf kunnen af-
wijzen om redenen van openbare orde, openbare 
veiligheid of volksgezondheid.
51. Artikel 6, lid 2, eerste alinea, van die 
richtlijn bepaalt dat de lidstaten om dezelfde re-
denen een op diezelfde richtlijn gebaseerde ver-
blijfs titel kunnen intrekken of verlenging ervan 
kunnen weigeren.
52. Hieruit volgt dat de lidstaten de in artikel 
6, leden 1 en 2, van richtlijn 2003/86 bedoelde 
be sluiten onder meer kunnen nemen wanneer 
de betrokken onderdaan van een derde land 
moet worden beschouwd als een bedreiging van 
de openbare orde.
53. Om de draagwijdte van het begrip ‘rede-
nen van openbare orde’ in de zin van deze bepa-
lingen vast te stellen, moet er in deze context aan 
worden herinnerd dat uit vaste rechtspraak van 
het Hof naar voren komt dat een burger van de 
Unie die gebruik heeft gemaakt van zijn recht op 
vrij verkeer en sommige van zijn gezinsleden al-
leen kunnen worden beschouwd als een bedrei-

ging van de openbare orde indien hun persoonlij-
ke gedragingen een werkelijke, actuele en 
voldoende ernstige bedreiging vormen die een 
fundamenteel belang van de samenleving van de 
betrokken lidstaat aantast (zie in die zin arresten 
van 29 april 2004, Orfanopoulos en Oliveri, 
C-482/01 en C-493/01, EU:C:2004:262, punten 
66 en 67, en 5 juni 2018, Coman e.a., C-673/16, 
EU:C:2018:385, punt 44).
54. Zoals blijkt uit de punten 28 tot en met 
30 van het arrest van heden, E.P. (Bedreiging van 
de openbare orde) (C-380/18), hoeft iedere ver-
wijzing door de wetgever van de Unie naar het 
begrip ‘bedreiging van de openbare orde’ echter 
niet noodzakelijkerwijs te worden opgevat als 
een uitsluitende verwijzing naar persoonlijke ge-
dragingen die een werkelijke, actuele en voldoen-
de ernstige bedreiging vormen voor een funda-
menteel belang van de samenleving van de 
betrokken lidstaat.
55. Om de draagwijdte van het begrip ‘rede-
nen van openbare orde’ in de zin van artikel 6, le-
den 1 en 2, van richtlijn 2003/86 nader te verdui-
de lij ken, blijkt het dus noodzakelijk rekening te 
houden met de bewoordingen van deze bepalin-
gen, de context ervan en de doelstellingen van de 
wetgeving waarvan zij deel uitmaken (zie in die 
zin arresten van 24 juni 2015, T., C-373/13, 
EU:C:2015:413, punt 58, en 4 april 2017, Fahimian, 
C-544/15, EU:C:2017:255, punt 30). Ook de ont-
staansgeschiedenis van een bepaling van Unie-
recht kan relevante gegevens voor de uitlegging 
van die bepaling bevatten (zie in die zin arrest 
van 1 oktober 2019, Planet49, C-673/17, 
EU:C:2019:801, punt 48 en aldaar aangehaalde 
rechtspraak).
56. In de eerste plaats, wat de bewoordingen 
van artikel 6, leden 1 en 2, van die richtlijn betreft, 
moet worden opgemerkt dat deze, anders dan 
die van onder meer artikel 27, lid 2, van richtlijn 
2004/38, niet uit druk ke lijk verlangen dat de ge-
dragingen van de betrokkene een werkelijke, ac-
tuele en voldoende ernstige bedreiging vormen 
voor een fundamenteel belang van de samenle-
ving om deze persoon als een bedreiging van de 
openbare orde te kunnen beschouwen.
57. In dit verband moet worden benadrukt 
dat artikel 6, lid 2, tweede alinea, van richtlijn 
2003/86 weliswaar bepaalt dat de lidstaten in het 
bijzonder de ernst van de inbreuk of het soort van 
inbreuk van die persoon op de openbare orde of 
het ri si co dat van die persoon uitgaat in aan mer-
king nemen, maar dat deze verplichting betrek-
king heeft op een norm die veel minder veelei-
send is dan de norm die voortvloeit uit de in punt 
53 van dit arrest genoemde rechtspraak. Naast 
het feit dat de verplichting de be voeg de autoritei-
ten niet dwingt zich systematisch te baseren op 
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het werkelijke en actuele gevaar dat de gedraging 
van de betreffende persoon vormt, legt zij met 
name geen verband tussen het begrip ‘bedreiging 
van de openbare orde’ en het ri si co dat een fun-
damenteel belang van de samenleving wordt 
aangetast.
58. In de tweede plaats, wat de context van 
artikel 6, leden 1 en 2, van die richtlijn betreft, 
moet worden opgemerkt dat in overweging 14 
van die richtlijn wordt verduidelijkt dat het be-
grip ‘openbare orde’ ook een veroordeling we-
gens een ernstig strafbaar feit kan omvatten, wat 
erop lijkt te wijzen dat het loutere bestaan van 
een der ge lij ke veroordeling kan volstaan om het 
bestaan van een bedreiging van de openbare orde 
in de zin van die richtlijn vast te stellen, zonder 
dat hoeft te worden aangetoond dat er sprake is 
van een werkelijke, actuele en voldoende ernsti-
ge bedreiging voor een fundamenteel belang van 
de samenleving van de betrokken lidstaat.
59. In de derde plaats, wat de ontstaansge-
schiedenis van dit artikel 6 betreft, komt naar vo-
ren uit de ge wij zigde voorstellen voor een richt-
lijn van de Raad inzake het recht op 
gezinshereniging COM(2000) 624 definitief en 
COM(2002) 225 definitief], die ten oorsprong la-
gen aan richtlijn 2003/86, dat aanvankelijk de eis 
was voorzien dat de redenen van openbare orde 
uitsluitend konden worden aangevoerd op grond 
van het persoonlijke gedrag van het betrokken 
gezinslid. Uiteindelijk heeft de Uniewetgever er 
echter niet voor gekozen om de speelruimte van 
de lidstaten bij de toepassing van artikel 6 van 
deze richtlijn op deze wijze te beperken.
60. In de vierde plaats, wat het doel betreft 
dat door richtlijn 2003/86 wordt nagestreefd, 
komt uit de rechtspraak van het Hof naar voren 
dat deze richtlijn tot doel heeft gezinshereniging 
te bevorderen en met name minderjarige onder-
danen van derde landen bescherming te bieden 
(zie in die zin arresten van 12 april 2018, A en S, 
C-550/16, EU:C:2018:248, punt 44, en 13 maart 
2019, E., C-635/17, EU:C:2019:192, punt 45).
61. Om deze doelstelling te bewerkstelligen 
legt artikel 4, lid 1, van die richtlijn de lidstaten 
nauwkeurige positieve verplichtingen op, waar-
aan duidelijk omschreven subjectieve rechten 
be ant woor den. Dit artikel legt de lidstaten dus de 
verplichting op de gezinshereniging van bepaal-
de leden van het gezin van de gezinshereniger toe 
te staan zonder hun be oor de lingsmarge te kun-
nen uitoefenen, voor zover is voldaan aan de 
voorwaarden in hoofdstuk IV van die richtlijn, 
waarin artikel 6 ervan is opgenomen (zie in die 
zin arresten van 9 juli 2015, K en A, C-153/14, 
EU:C:2015:453, punten 45 en 46, en 13 maart 
2019, E., C-635/17, EU:C:2019:192, punt 46).

62. In deze om stan dig he den moet, aange-
zien de toestemming voor gezinshereniging de al-
gemene regel is, artikel 6, leden 1 en 2, van richt-
lijn 2003/86 strikt worden uitgelegd en mogen de 
lidstaten de bij dat artikel aan hen toegekende 
handelingsmarge niet op zodanige wijze gebrui-
ken dat afbreuk wordt gedaan aan het doel van 
die richtlijn en de nuttige werking ervan (zie naar 
analogie arresten van 9 juli 2015, K en A, C-153/14, 
EU:C:2015:453, punt 50, en 7 november 2018, C 
en A, C-257/17, EU:C:2018:876, punt 51).
63. In het licht van de in de punten 56 tot en 
met 59 van dit arrest genoemde elementen, 
vloeit uit de keuzen van de Uniewetgever echter 
voort dat deze beperking van de handelingsmar-
ge van de lidstaten niet kan inhouden dat het 
voor de be voeg de autoriteiten is uitgesloten toe-
passing te maken van artikel 6, leden 1 en 2, van 
richtlijn 2003/86 op basis van de loutere om stan-
dig heid dat de betrokkene is veroordeeld voor 
een strafbaar feit, zonder dat zij hoeven aan te to-
nen dat diens persoonlijke gedragingen een wer-
kelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging 
vormen voor een fundamenteel belang van de sa-
menleving van de betrokken lidstaat.
64. Over een komstig het even re dig heids be-
gin sel, dat deel uitmaakt van de algemene begin-
selen van Unierecht, mag de na tio na le praktijk van 
toepassing van deze bepalingen daarentegen niet 
verder gaan dan voor de handhaving van de open-
bare orde noodzakelijk is (zie naar analogie arrest 
van 9 juli 2015, K en A, C-153/14, EU:C:2015:453, 
punt 51).
65. Hieruit volgt dat de be voeg de autoritei-
ten niet automatisch kunnen oordelen dat een 
onderdaan van een derde land een bedreiging 
van de openbare orde vormt in de zin van artikel 
6, leden 1 en 2, van richtlijn 2003/86, om het lou-
tere feit dat hij voor om het even welk strafbaar 
feit is veroordeeld.
66. Zo kunnen deze autoriteiten alleen vast-
stellen dat een onderdaan van een derde land een 
bedreiging van de openbare orde vormt op basis 
van de loutere om stan dig heid dat die onderdaan 
voor een strafbaar feit is veroordeeld, indien dit feit 
zo ernstig of van dien aard is dat het noodzakelijk is 
het verblijf van deze onderdaan op het grondge-
bied van de betrokken lidstaat uit te sluiten.
67. Deze conclusie wordt overigens beves-
tigd door zowel de verwijzing naar het begrip 
‘veroordeling voor het plegen van een ernstig 
misdrijf’ in overweging 14 van richtlijn 2003/86 
als, wat specifiek de intrekking of weigering van 
de verlenging van een ver blijfs titel betreft, het in 
artikel 6, lid 2, tweede alinea, van die richtlijn op-
gelegde vereiste om de ernst of het soort van de 
gepleegde inbreuk in overweging te nemen.
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68. Bovendien dienen de be voeg de autoritei-
ten, alvorens een afwijzend be sluit op basis van 
artikel 6 van die richtlijn vast te stellen, over een-
komstig artikel 17 van diezelfde richtlijn een indi-
viduele be oor de ling te verrichten van de situatie 
van de betrokkene, waarbij naar behoren reke-
ning moet worden gehouden met de aard en de 
hechtheid van de gezinsband van deze persoon, 
de duur van zijn verblijf in de lidstaat almede met 
het bestaan van familiebanden en culturele of so-
ciale banden met zijn land van herkomst (zie in 
die zin arrest van 13 maart 2019, E., C-635/17, 
EU:C:2019:192, punt 58 en aldaar aangehaalde 
rechtspraak).
69. Het is aan de verwijzende rechter om na 
te gaan of de in het hoofdgeding aan de orde zijn-
de na tio na le praktijk aan deze vereisten voldoet.
70. Gelet op het voorgaande moet op de eer-
ste en de tweede vraag in zaak C-381/18 en op de 
tweede en de derde vraag in zaak C-382/18 wor-
den geantwoord dat artikel 6, leden 1 en 2, van 
richtlijn 2003/86 aldus moet worden uitgelegd 
dat het niet in de weg staat aan een na tio na le 
praktijk volgens welke de be voeg de autoriteiten 
om redenen van openbare orde, ten eerste, een 
op deze richtlijn gebaseerd verzoek om toegang 
en verblijf kunnen afwijzen op grond van een 
straf rech te lijke veroordeling die is uitgesproken 
tijdens een eerder verblijf op het grondgebied 
van de desbetreffende lidstaat en, ten tweede, 
een op deze richtlijn gebaseerde ver blijfs titel 
kunnen intrekken of de verlenging ervan kunnen 
weigeren wanneer de aanvrager een voldoende 
zware straf is opgelegd ten opzichte van de duur 
van het verblijf, voor zover deze praktijk alleen 
van toepassing is indien de inbreuk die de betrok-
ken straf rech te lijke veroordeling rechtvaardigt 
voldoende ernstig van aard is om vast te stellen 
dat het noodzakelijk is het verblijf van deze aan-
vrager uit te sluiten en deze autoriteiten de in ar-
tikel 17 van dezelfde richtlijn bedoelde individu-
ele be oor de ling uitvoeren, hetgeen aan de 
verwijzende rechter staat om na te gaan.

 Kosten
71. Ten aanzien van de par tijen in het hoofd-
geding is de procedure als een aldaar gerezen in-
cident te beschouwen, zodat de verwijzende 
rechterlijke instantie over de kosten heeft te be-
slissen. De door anderen wegens indiening van 
hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten 
komen niet voor vergoeding in aan mer king.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:
1) Het Hof is uit hoofde van artikel 267 VWEU 
bevoegd om artikel 6 van richtlijn 2003/86/EG 
van de Raad van 22 september 2003 inzake het 
recht op gezinshereniging uit te leggen in een si-
tuatie waarin een rechter zich dient uit te spreken 

over een verzoek om toegang en verblijf van een 
onderdaan van een derde land die gezinslid is van 
een Unieburger die geen gebruik heeft gemaakt 
van zijn recht van vrij verkeer, wanneer deze be-
paling door het na tio na le recht rechtstreeks en 
onvoorwaardelijk van toepassing is verklaard op 
een der ge lij ke situatie.
2) Artikel 6, leden 1 en 2, van richtlijn 2003/86 
moet aldus worden uitgelegd dat het niet in de 
weg staat aan een na tio na le praktijk volgens wel-
ke de be voeg de autoriteiten om redenen van 
openbare orde, ten eerste, een op deze richtlijn 
gebaseerd verzoek om toegang en verblijf kun-
nen afwijzen op grond van een straf rech te lijke 
veroordeling die is uitgesproken tijdens een eer-
der verblijf op het grondgebied van de desbetref-
fende lidstaat en, ten tweede, een op deze richt-
lijn gebaseerde ver blijfs titel kunnen intrekken of 
de verlenging ervan kunnen weigeren wanneer 
de aanvrager een voldoende zware straf is opge-
legd ten opzichte van de duur van het verblijf, 
voor zover deze praktijk alleen van toepassing is 
indien de inbreuk die de betrokken straf rech te-
lijke veroordeling rechtvaardigt voldoende ern-
stig van aard is om vast te stellen dat het noodza-
kelijk is het verblijf van deze aanvrager uit te 
sluiten en deze autoriteiten de in artikel 17 van 
dezelfde richtlijn bedoelde individuele be oor de-
ling uitvoeren, hetgeen aan de verwijzende rech-
ter staat om na te gaan.

Noot

Zie annotatie onder AB 220/119.
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Lidstaten mogen wat betreft de Schengen-
grenscode een nationaalrechtelijke invulling 
geven aan het openbareordecriterium, maar 
moeten wel een individuele be oor de ling uit-
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