
vastgelegd, zoals aard en hechtheid van de gezins-
band, bestaan van familiebanden in het land van
herkomst en duur van het verblijf in de lidstaat. 

Bij kinderen ouder dan twaalf jaar biedt de
richtlijn lidstaten de mogelijkheid om bij de be-
slissing inzake toestemming voor toegang en ver-
blijf rekening te houden met een minimumniveau
van integratiecapaciteit. Het Hof overweegt dat de
keuze van de leeftijd van twaalf jaar geen criterium
is dat het beginsel van non-discriminatie op grond
van leeftijd schendt, aangezien het een criterium
betreft dat overeenkomt met een fase in het leven
van een minderjarige waarin deze reeds gedurende
een relatief lange periode in een derde land heeft
gewoond zonder zijn gezinsleden, zodat een inte-
gratie in een andere omgeving meer problemen
kan veroorzaken.

Artikel 8 van de richtlijn machtigt de lidstaten
af te wijken van de richtlijn; de lidstaat van de ge-
zinshereniger kan een legaal verblijf van ten hoog-
ste twee jaar eisen voordat de gezinsleden zich bij
hem mogen voegen. Het Hof overweegt dat deze
bepaling niet tot gevolg heeft dat gezinshereniging
wordt verhinderd, maar dat een beoordelingsmar-
ge voor de lidstaten wordt gehandhaafd, zodat zij
zich ervan kunnen vergewissen dat de gezinsher-
eniging in gunstige omstandigheden plaatsvindt.
Om aan te kunnen nemen dat er sprake is van
duurzame vestiging en een bepaalde graad van in-
tegratie moet de gezinshereniger gedurende een
voldoende lange periode in de lidstaat van ont-
vangst hebben verbleven. Bij deze analyse moeten
de lidstaten rekening houden met de belangen van
minderjarige kinderen. Ten slotte stelt het Hof nog
vast dat hoewel de richtlijn de lidstaten een beoor-
delingsmarge laat, deze zodanig ruim is dat zij de
regels van de richtlijn in overeenstemming met de
uit de bescherming van de grondrechten voor-
vloeiende eisen kunnen toepassen. Het beroep
wordt verworpen.�

Vreemdelingenrecht

Mr. Hemme Battjes

WETGEVING

Bij besluit van 27 april (Stb. 2006, 215) is het
Vreemdelingenbesluit op een groot aantal onder-
delen gewijzigd, ter implementatie van Richtlijn
2004/38/EG (PbEG 12004 L229). Deze Richtlijn
regelt verblijf van Unie-burgers en hun gezinsleden
die als werknemer, dienstverlener of anderszins ge-
bruik maken van hun in het EG-Verdrag neerge-

legde recht op migratie. De Richtlijn vervangt een
groot aantal richtlijnen die op afzonderlijke bepa-
lingen van het EG-Verdrag zagen, en codificeert
ten dele relevante rechtspraak van het Hof van
Justitie. 

Verder mocht vooral het nationaliteitsrecht zich
in de warme belangstelling van de wetgevende or-
ganen verheugen. Door wijziging van het Natura-
lisatiebesluit vindt naturalisatie (of het verkrijgen
van Nederlanderschap door optie) voortaan plaats
tijdens een verplicht bij te wonen ceremonie (Stb.
2006, 250). Verstrekkender zal invoering van het
voorstel voor de Wet inburgering in Nederland
zijn (Kamerstukken 30308; niet te verwarren met
de reeds in werking getreden Wet inburgering in
het buitenland, die ziet op personen die toelating
aanvragen – besproken in Katern 98). Deze wet
stelt inburgeringseisen, zoals beheersing van het
Nederlands, aan personen die reeds rechtmatig
verblijf in Nederland hebben (zogenoemde ‘oud-
komers’). Problematisch is onder meer dat het
voorstel onderscheid mogelijk maakt tussen
Nederlanders en Unie-burgers. Voor de laatsten
kunnen alleen eisen worden gesteld die stoelen op
de hierboven genoemde richtlijn of het EG-Ver-
drag, en het volgen van taalcursussen hoort daar
zeker niet bij. Ook maakt het voorstel onderscheid
mogelijk tussen in Nederland geboren Nederlan-
ders, op de Antillen en Aruba geboren Nederlan-
ders en genaturaliseerde Nederlanders. Het is de
vraag of dit onderscheid wel verenigbaar is met het
gelijkheidsbeginsel. 

De minister voor Vreemdelingenzaken en Inte-
gratie kwam verder met een ontwerp-wetsvoorstel,
dat ook voorziet in een ‘terugkeerregeling’ voor
Antillianen en Arubanen die niet voldoen aan be-
paalde opleidingseisen of een misdrijf hebben ge-
pleegd. Het ontwerp is naar verluidt door de mi-
nisterraad goedgekeurd en ligt ter advisering voor
bij de Raad van State (zie Kamerstukken 26 283 en
het hieronder genoemde artikel van d’Oliveira).

RECHTSPRAAK

Veel meer nog dan door bovenstaande voorgeno-
men regelingen inzake het Nederlanderschap wer-
den de gemoederen van parlement en regering in
de afgelopen kroniek-periode beziggehouden door
een beschikking over het Nederlanderschap van de
Hoge Raad van 11 november 2005 (NJ 2006,
149). De Hoge Raad bestendigde daarin de allang
bestaande jurisprudentielijn dat als een koninklijk
besluit ter verlening van het Nederlanderschap ver-
keerde persoonsgegevens bevat, de verzoeker nooit
Nederlander is geworden. Onder verwijzing naar
deze beschikking sprak minister Verdonk op 15
mei het vermoeden uit dat het Tweede Kamerlid
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Hirsi Ali nooit Nederlandse was geweest. Na een
verhit debat met de Tweede Kamer, eigen nader
onderzoek en verweer van Hirsi Ali herriep de mi-
nister dit vermoeden; een dag later, na weer een
nachtelijk debat viel het kabinet-Balkenende II op
30 juni over deze migratierechtelijke kwestie. 

Op 27 juni 2006 deed het Hof van Justitie van
de EG uitspraak in de vernietigingsprocedure die
het Europees Parlement tegen de Gezinshereni-
gingsrichtlijn had aangespannen (zaak 540/03,
n.n.g.; zie over deze richtlijn en het beroep Katern
98). Het Europees Parlement meende dat de
Richtlijn op onderdelen strijdig is met het recht op
respect voor het gezinsleven in artikel 8 EVRM.
Het Hof deelt dit oordeel niet, in hoofdzaak om-
dat de Richtlijn de lidstaten afdoende gelegenheid
biedt om conform artikel 8 EVRM te handelen. 

LITERATUUR

Het voorstel voor de Wet inburgering in Neder-
land is zeer kritisch besproken Commissie Meijers
in Commentaar op het ontwerp voor de Wet Inburge-
ring (zie www.commissie-meijers.nl). Zie voor een
bespreking van het ontwerp-wetsvoorstel ter zake
van Antilliaanse en Arubaanse Nederlanders U.
d’Oliveira, ‘Tweederangs Nederlanders: de Antil-
lianen’, in: Migratierecht 3/2006, p. 88-100. 

De kwestie-Hirsi Ali is van verschillende zijden
belicht besproken in het Nederlands Juristenblad
2006, p. 1208-1214. Zie voor een algemene be-
schouwing over grondslag en houdbaarheid van de
beschikking van de Hoge Raad de noot van De
Groot in Jurisprudentie Vreemdelingenrecht
2006, 2. Ten slotte kan ik niet nalaten te wijzen op
het verschijnen van de handelseditie van mijn
proefschrift: European Asylum Law and Internatio-
nal Law, Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Pub-
lishers 2006.�

Volkenrecht

Ige F. Dekker en Nico J. Schrijver

1 NON-PROLIFERATIE VAN
MASSAVERNIETIGINGSWAPENS

Een van de grote kopzorgen in de internationale
betrekkingen betreft de verspreiding van massaver-
nietigingswapens. In 2006 lijkt het gevaar van op
z’n minst drie kanten te komen: Noord-Korea,
Iran en niet-statelijke actoren. 

Noord-Korea voegde op 5 juli 2006 de daad bij

het al lang dreigende woord door een proef met
lange afstandsraketten, de mogelijke overbren-
gingsmiddelen van kernwapens. Weliswaar be-
landden de Koreaanse raketten al binnen een mi-
nuut in de Japanse zee, maar toch zat de schrik er
wel even in. De internationale gemeenschap rea-
geerde zeer verontwaardigd, maar bleef ook ver-
deeld. Na enig vijven en zessen nam de VN-Veilig-
heidsraad op 15 juli jl. een resolutie aan, waarin
deze raketproeven veroordeeld werden en alle
partijen tot zelfbeheersing werden gemaand
(S/RES/1695, 2006). Noord-Korea werd opgeroe-
pen om onmiddellijk aan de onderhandelingstafel
terug te keren, bij de zogenaamde Zespartijenge-
sprekken (de twee Korea’s, China, Japan, Rusland
en de VS). Ook werden alle lidstaten opgeroepen
er zorgvuldig op toe te zien dat geen raketten en
geen materiaal, technologie en financiën voor de
aanmaak daarvan aan Noord-Korea zouden wor-
den geleverd. Ondanks het woord ‘requires’ is dit
een aanbeveling in de resolutie, omdat de Raad
sancties in de regel via ‘decides’ en ‘handelend on-
der hoofdstuk VII van het VN-Handvest’ afkon-
digt, termen die in deze Resolutie 1695 ontbreken.
China achtte verplichte handelsmaatregelen tegen
Noord-Korea prematuur. In 2003 zegde Noord-
Korea het Non-Proliferatie Verdrag op. Opvallend
genoeg is de overeenkomst met het Internationaal
Atoom Energie Agentschap (IAEA) tot inspectie
van de Noord-Koreaanse kerncentrales van kracht
gebleven, ook al is in werkelijkheid het Atoom-
agentschap niet in de gelegenheid gesteld zijn in-
spectiewerk te verrichten.

Iran is nog wel partij bij het Non-Proliferatie
Verdrag, dat het in 1970 heeft geratificeerd. De af-
gelopen jaren zijn de verhoudingen met het IAEA
en het Westen erg gespannen, met name sinds de
in augustus 2005 aangetreden president
Mahmoud Ahmadinejad zijn nucleaire ambities
niet onder stoelen of banken steekt. Officieel gaat
het om de ontwikkeling van hoogwaardige kern-
energie, maar er bestaat in brede kring diep wan-
trouwen of dat voor louter vreedzame doeleinden
is of dat Iran in feite werkt aan de ontwikkeling van
een atoombom. Overigens zou het daarmee dan in
de voetsporen treden van Israël, India en Pakistan
die alle de facto kernwapenmogendheden zijn. In
het voorjaar van 2006 besloot de Beheersraad van
de IAEA zijn grote zorgen over de mogelijk mili-
taire dimensie van het Iraanse nucleaire program-
ma aan de Veiligheidsraad voor te leggen. Op 29
maart gaf de Veiligheidsraad een verklaring uit,
waarin het zijn grote zorgen over het Iraanse nu-
cleaire programma uitspreekt en Iran voor het ge-
brek aan medewerking aan IAEA-inspecties hekelt
(S/PRST/2006/15). Iran wordt opgeroepen de op-
schorting van de samenwerking met het IAEA on-
gedaan te maken en de eerdere verificatieafspraken
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