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Vreemdelingenrecht

Mr. Hemme Battjes

In deze kroniek ligt de nadruk op ontwikkelingen
in het Europese recht in de afgelopen anderhalf
jaar. Asiel en gezinshereniging kwamen uitgebrei-
der aan de orde in de vorige kronieken (Katern 97
en 98). 

WETGEVING

Op 23 januari 2006 liep de termijn voor imple-
mentatie van de Richtlijn inzake de status van lang-
durig verblijvende derde-landers (Ri 2003/109/EG,
PbEG [2003] L16/44). Deze richtlijn roept een ge-
meenschapsrechtelijke verblijfsstatus in het leven
voor derde-landers (personen die niet de nationa-
liteit bezitten van een van de lidstaten van de Eu-
ropese Unie) die al vijf jaar of langer rechtmatig
verblijf in de EU hebben en over voldoende inko-
men beschikken. Nederland heeft deze richtlijn
nog niet geïmplementeerd. De minister meent dat
aanvragen voor de verblijfsstatus niet in behande-
ling genomen kunnen worden voordat implemen-
tatie heeft plaatsgevonden, en het is de vraag of de-
ze weigering wel in overeenstemming is met het ge-
meenschapsrecht (zie hierover de hieronder ge-
noemde artikelen van Groenendijk en De Heer). 

Deze vraag is in het bijzonder van belang in ver-
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band met de Wet inburgering in Nederland (nr.
30308, niet te verwarren met de in het vorige ka-
tern besproken Wet inburgering in het buiten-
land). Dit wetsvoorstel beoogt inburgeringeisen in
te voeren voor vreemdelingen en voor sommige
groepen genaturaliseerde Nederlanders, alsmede
voor Antillianen en Arubanen, dus zowel voor
‘nieuwkomers’ als voor (sommige categorieën)
‘oudkomers’. Zij zullen een inburgeringexamen
moeten afleggen, waarin kennis van de Neder-
landse taal en samenleving wordt getoetst. Wie
niet voldoet aan de inburgeringplicht kan een be-
stuurlijke boete opgelegd krijgen, of een verblijfs-
vergunning voor onbepaalde tijd worden ontzegd.
Het wetsvoorstel ligt voor bij de Tweede Kamer.
Invoering is niet eerder voorzien dan eind 2006 of
begin 2007.

Dat maakt het beroep op de hierboven genoem-
de Richtlijn 2003/109 ter verkrijging van de EU-
langverblijvendenstatus tot een urgente kwestie.
De Richtlijn staat het stellen van inburgeringeisen
toe, maar zolang de Wet inburgering in Nederland
niet in werking is getreden, kan de minister het
vereiste niet toepassen. Personen die volgend jaar
inburgering-plichtig zullen zijn kunnen dus toe-
passing van de Wet inburgering in Nederland ont-
lopen door nu beroep op de Richtlijn te doen.

RECHTSPRAAK

De zaak Bidar (Hof van Justitie EG 15 maart
2005, zaak C-209/03, AB 2005, 219 m.nt.
Hendriks en Vermeulen) betreft de toekenning van
studiefinanciering aan Unie-burgers (personen die
de nationaliteit van één van de lidstaten bezitten)
die in een andere lidstaat studeren. De Fransman
Bidar woonde al jaren in Engeland en had daar de
middelbare school doorlopen toen hij naar een En-
gelse universiteit ging en een studiebeurs aanvroeg.
Deze werd hem geweigerd omdat het Engelse recht
eiste dat hij daar al drie jaar ‘gevestigd’ was, en ver-
blijf voor studie geldt niet als zodanig. Volgens het
Hof had Bidar als Unie-burger echter recht op ver-
blijf (art. 18 EUV) en mag hij niet op grond van
zijn nationaliteit gediscrimineerd worden bij de
toekenning van sociale zekerheidsregelingen (art.
12 EUV). Lidstaten mogen daarbij wel zekere in-
tegratie-eisen stellen – niet elke student kan dus
recht op studiebeurs geldend maken in elke ande-
re lidstaat. Maar de eis van ‘vestiging’ van drie jaar
gaat te ver, omdat studenten daar haast per defini-
tie niet aan voldoen. Aldus verkreeg Bidar door dit
arrest een studiebeurs.

LITERATUUR

C.A. Groenendijk en J.C. de Heer behandelen de
perikelen rond de te late implementatie van Richt-
lijn 2003/109 in hun artikelen ‘Aanvraag EG-ver-
blijfsvergunning voor langdurig ingezeten derde-
landers’ en ‘Langdurig ingezeten hebben recht op
nieuwe permanente EG-verblijfstitel en op voor-
waardelijk vrij verkeer in de EU’ in Migratierecht
2006, p. 35-36 en 73-74. Een uitgebreid artikels-
gewijs commentaar bij de Richtlijn van de hand
van dezelfde auteurs zal begin juni verschijnen in
de nieuwe serie Commentaar Europees migratierecht
van de Sdu.�

Volkenrecht

Ige F. Dekker, Nico J. Schrijver

1 TWEE NIEUWE VN-ORGANEN VOOR
VREDESOPBOUW EN MENSENRECHTEN

Tijdens de Wereldtop in september 2005 besloot
de Algemene Vergadering tot een aantal hervor-
mingen van het VN-systeem (zie Katern 97, AA 54
(2005) 12, p. 5404). De algemene stand van zaken
wordt besproken in een brief van de ministers van
Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelings-
samenwerking aan het parlement, d.d. 27 februari
2006, Kamerstuk 26 150. Inmiddels zijn twee
nieuwe organen tot stand gekomen.

Commissie Vredesopbouw. Vaak is geconstateerd dat
in de fase na een oorlog tussen of binnen staten het
vuur doorsmeult en de ellende voortduurt maar de
internationale gemeenschap de aandacht al snel op
andere conflicthaarden gaat richten. Dit met als
gevolg dat maar al te vaak binnen enkele jaren ou-
de conflicten weer oplaaien en landen weer afglij-
den in geweld en chaos. Om een meer volgehou-
den aandacht en geïntegreerde aanpak van vredes-
opbouw in de fase na een conflict te bewerkstelli-
gen, stelden de Algemene Vergadering en de Vei-
ligheidsraad op 20 december 2005 gezamenlijk in
gelijkluidende resoluties een nieuwe Commissie
voor Vredesopbouw in (A/RES/60/180 en
S/RES/1645). Deze Commissie is een intergou-
vernementeel adviesorgaan in het kader van de
Verenigde Naties, maar heeft mede als taak de
meest betrokken actoren – waaronder de slachtof-
ferlanden, donorlanden, internationale organisa-
ties en internationale humanitaire organisaties –
bijeen te brengen en de VN te adviseren over de
meest wenselijke samenhangende strategie om sta-
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