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A&MR, Uitspraak van de maand, Chakroun

Op 4 maart 2010 heeft het HvJEU zich in de zaak Chakroun (C-578/08) uitgesproken over de 
120%-norm die Nederland stelt aan het inkomen van de referent in het kader van 
gezinsvorming. De verenigbaarheid van de 120%-norm met Richtlijn 2003/86/EG inzake 
gezinshereniging door derdelanders, (hierna: de richtlijn) was om twee redenen onderwerp 
van onderzoek door het Hof. In de eerste plaats ging het erom of artikel 7, lid 1 sub c van de 
richtlijn, op grond waarvan lidstaten bewijs mogen vragen van ‘inkomsten die volstaan om in 
het onderhoud te voorzien zonder een beroep te doen op het stelsel voor sociale bijstand van 
de betrokken lidstaat,’ wel ruimte laat voor een inkomensnorm van 120% van het 
minimumloon. Daarnaast is de toelaatbaarheid beoordeeld van het onderscheid dat Nederland 
maakt tussen gezinshereniging en gezinsvorming, door in het laatste geval een substantieel 
hoger normbedrag te hanteren. 

Ik begin met het tweede punt. In de paragrafen 59-63 van het arrest overweegt het Hof dat de 
Uniewetgever uitdrukkelijk heeft beoogd geen onderscheid te maken ‘naargelang het tijdstip 
waarop een gezin wordt gevormd’. Geen onderscheid tussen gezinshereniging en 
gezinsvorming dus. Omdat de richtlijn niet restrictief mag worden uitgelegd, en de richtlijn 
haar nuttig effect niet mag verliezen, vervolgt het Hof, ‘beschikten de lidstaten niet over een 
beoordelingsmarge om dit onderscheid weer in te voeren in hun nationale wettelijke regeling 
tot omzetting van de Richtlijn’(par.64). Dat een verschil in inkomensnormen tussen 
gezinshereniging en gezinsvorming niet is toegestaan, betekent evenwel niet dat Nederland 
kan besluiten om nu ook in het kader van gezinshereniging de 120%-norm in te voeren. Dit 
volgt uit de bespreking door het hof van de eerste vraag, die naar de toelaatbaarheid an sich 
van een inkomenseis van 120% van het minimumloon.

Het Hof begint in dat verband met in herinnering te roepen, dat de richtlijn voor de lidstaten 
positieve verplichtingen in het leven heeft geroepen om gezinshereniging toe te staan. 
Hiermee is, hoewel verbonden aan voorwaarden, een duidelijk omschreven individueel recht 
op gezinshereniging ontstaan, (par.41, waarin tevens wordt verwezen naar het arrest van 27 
juni 2006, Parlement/Raad, C-540/03). Uitzonderingen op dit recht dienen dan ook strikt te 
worden uitgelegd (par. 43 en 47). Een dergelijke strikte uitleg laat volgens het Hof geen 
ruimte aan lidstaten om te bepalen dat het beschikken over stabiele, regelmatige en voldoende 
inkomsten op zichzelf niet voldoende is, maar dat het inkomen daarentegen zo hoog moet zijn 
dat betrokkene zelfs niet meer in aanmerking komt voor bijstand, waarop slechts in 
bijzondere, onvoorziene gevallen een beroep op kan worden gedaan (par.49). Met andere 
woorden, er mag alleen een inkomensnorm worden vastgesteld ter hoogte van een bedrag dat 
volstaat om te voorzien in de algemeen noodzakelijke kosten van bestaan. Het Hof acht zich 
niet bevoegd om te beoordelen hoe hoog dat bedrag moet zijn. Wel stelt het vast dat het 
minimumloon (en niet 120% daarvan) in elk geval door de Nederlandse autoriteiten zelf 
wordt aangemerkt als voldoende, nu deze norm als inkomensnorm wordt gehanteerd in het 
kader van gezinshereniging.

Het belang van deze uitspraak zit hem niet alleen in de vaststelling dat de richtlijn geen ruimte 
biedt voor de veel bekritiseerde 120%-norm, een norm die zal moeten worden aangepast. 
Misschien wel belangrijker zijn de uitgangspunten die het Hof aan deze conclusie ten 
grondslag legt. Allereerst doel ik op de algemeen geformuleerde overweging dat 
gezinshereniging de regel is, en dat de bevoegdheid van lidstaten om dit recht op 
gezinshereniging te beperken strikt moet worden geïnterpreteerd. Dit houdt in, dat in zijn 
algemeenheid de bevoegdheid tot het stellen van beperkende voorwaarden aan 
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gezinshereniging strikt dient te worden uitgelegd. Voor het middelenvereiste betekent dit dat 
ook bijvoorbeeld de strenge toepassing van het duurzaamheidsvereiste op losse schroeven kan 
komen te staan.

Daarnaast is het van belang te wijzen op de overweging in par. 48 van het arrest. Daarin 
wordt onder verwijzing naar artikel 17 van de richtlijn, op grond waarvan volgens het Hof 
verzoeken om gezinshereniging individueel moeten worden behandeld, het volgende gesteld: 
‘Aangezien de omvang van de behoeften van persoon tot persoon sterk kan verschillen, moet 
deze bevoegdheid [tot het stellen van inkomenseisen, EH] aldus worden uitgelegd, dat de 
lidstaten wel een bepaald referentiebedrag kunnen vaststellen, maar niet dat zij een 
minimuminkomen kunnen bepalen waaronder geen gezinshereniging wordt toegestaan, 
zonder enige concrete beoordeling van de situatie van iedere aanvrager.’ Hier wordt aan het 
handhaven van inkomenseisen de voorwaarde verbonden, dat rekening wordt gehouden met 
de omstandigheden van het individuele geval. Niet omdat in het ene geval mogelijk 
dringender humanitaire belangen spelen dan in het andere, maar omdat er verschillen kunnen 
bestaan in de behoefte aan inkomsten om in het levensonderhoud te voorzien. Dit betekent dat 
lidstaten in elk individueel geval moeten motiveren waarom handhaving van het 
middelenvereiste nodig is om te voorkomen dat betrokkenen een beroep doen op het 
bijstandsstelsel. Dit staat haaks op het Nederlandse beleid inzake inkomenseisen, dat 
gekenmerkt wordt door het strikt hanteren van standaardnormen, waarvan de 
noodzakelijkheid in abstracto wordt verondersteld, en waarbij individuele omstandigheden 
alleen een rol spelen voorzover zij betrekking hebben op de schrijnendheid van het geval. 

Chakroun noopt dus tot een rigoureuze omslag in het Nederlandse beleid van inkomenseisen 
ten aanzien van gezinsvorming door derdelanders. Dit roept onvermijdelijk de vraag op, of 
deze omslag op zijn beurt niet ook consequenties dient te hebben voor het beleid inzake
gezinsvorming door Nederlanders.


