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RICHTLIJN 2004/38/EG VAN HET EUROPEES 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
(Voor de EER relevante tekst)

HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Onderwerp
Bij deze richtlijn worden vastgesteld:
a) de voorwaarden voor uitoefening van het recht van vrij verkeer en
verblijf op het grondgebied van de lidstaten door burgers van de
Unie en hun familieleden;
b) het duurzame verblijfsrecht op het grondgebied van de lidstaten voor
burgers van de Unie en hun familieleden;
c) de beperkingen van de onder a) en b) genoemde rechten om redenen
van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid.

Artikel 2
Definities
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder:
1. „burger van de Unie”: eenieder die de nationaliteit van een lidstaat
bezit;
2. „familielid”:
a) de echtgenoot;
b) de partner, met wie de burger van de Unie overeenkomstig de
wetgeving van een lidstaat een geregistreerd partnerschap heeft
gesloten, voorzover de wetgeving van het gastland geregistreerd
partnerschap gelijk stelt met huwelijk en aan de voorwaarden van
de wetgeving van het gastland is voldaan;
c) de rechtstreekse bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die
van de echtgenoot of partner als bedoeld onder b), beneden de
leeftijd van 21 jaar of die te hunnen laste zijn;
d) de rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die
van de echtgenoot of partner als bedoeld onder b), die te hunnen
laste zijn;
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3. „gastland”: de lidstaat waarheen de burger zich begeeft om zijn recht
van vrij verkeer of verblijf uit te oefenen.

Artikel 3
Begunstigden
1.
Deze richtlijn is van toepassing ten aanzien van iedere burger van
de Unie die zich begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat dan die
waarvan hij de nationaliteit bezit, en diens familieleden als gedefinieerd
in artikel 2, punt 2), die hem begeleiden of zich bij hem voegen.
2.
Onverminderd een persoonlijk recht van vrij verkeer of verblijf
van de betrokkenen vergemakkelijkt het gastland overeenkomstig zijn
nationaal recht, binnenkomst en verblijf van de volgende personen:
a) andere, niet onder de definitie van artikel 2, punt 2, vallende familie
leden, ongeacht hun nationaliteit, die in het land van herkomst ten
laste zijn van of inwonen bij de burger van de Unie die het ver
blijfsrecht in eerste instantie geniet, of die vanwege ernstige gezond
heidsredenen een persoonlijke verzorging door de burger van de
Unie strikt behoeven;
b) de partner met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen
duurzame relatie heeft.
Het gastland onderzoekt de persoonlijke situatie nauwkeurig en moti
veert een eventuele weigering van toegang of verblijf.

HOOFDSTUK II
UITREIS- EN INREISRECHT

Artikel 4
Uitreisrecht
1.
Onverminderd het bepaalde met betrekking tot reisdocumenten bij
nationale grenscontroles, heeft de burger van de Unie die voorzien is
van een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort, alsmede familie
leden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten en die voorzien
zijn van een geldig paspoort, het recht het grondgebied van een lidstaat
te verlaten om zich naar een andere lidstaat te begeven.
2.
Aan de in lid 1 bedoelde personen kan geen uitreisvisumplicht of
soortgelijke formaliteit worden opgelegd.
3.
De lidstaten verstrekken hun burgers overeenkomstig hun wetge
ving een identiteitskaart of een paspoort waarin hun nationaliteit is
vermeld, en hernieuwen deze bescheiden.
4.
Het paspoort moet ten minste geldig zijn voor alle lidstaten en
voor de rechtstreekse doorreislanden tussen de lidstaten. Wanneer de
wetgeving van een lidstaat niet in de afgifte van een identiteitskaart
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voorziet, mag de geldigheidsduur van het paspoort bij afgifte of her
nieuwing niet minder dan vijf jaar bedragen.

Artikel 5
Inreisrecht
1.
Onverminderd het bepaalde met betrekking tot reisdocumenten bij
nationale grenscontroles, laten de lidstaten de burger van de Unie die
voorzien is van een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort, als
mede familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten en
die voorzien zijn van een geldig paspoort, hun grondgebied binnen
komen.
Aan burgers van de Unie kan geen inreisvisumplicht of soortgelijke
formaliteit worden opgelegd.
2.
Familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten,
mogen slechts aan de inreisvisumplicht worden onderworpen overeen
komstig Verordening (EG) nr. 539/2001 of, in voorkomend geval, de
nationale wetgeving. Voor de toepassing van deze richtlijn verleent een
geldige verblijfskaart als bedoeld in artikel 10 deze familieleden vrij
stelling van de visumplicht.
De lidstaten verlenen deze personen alle faciliteiten om de nodige visa
te verkrijgen. Deze visa worden zo spoedig mogelijk via een versnelde
procedure kosteloos afgegeven.
3.
Het gastland brengt geen inreis- of uitreisstempel aan in het pas
poort van een familielid dat niet de nationaliteit van een lidstaat bezit,
indien de betrokkene een verblijfskaart als bedoeld in artikel 10 over
legt.
4.
Wanneer de burger van de Unie of het familielid dat niet de
nationaliteit van een lidstaat bezit, niet over de vereiste reisdocumenten
of, in voorkomend geval, de nodige visa beschikt, stelt de betrokken
lidstaat deze persoon alvorens tot uitzetting over te gaan binnen rede
lijke grenzen in de gelegenheid de vereiste documenten te verkrijgen
dan wel zich deze binnen een redelijke termijn te laten bezorgen, dan
wel op andere wijze te laten vaststellen of te bewijzen dat hij het recht
van vrij verkeer en verblijf geniet.
5.
De lidstaat kan de betrokkene opleggen zijn aanwezigheid op het
grondgebied binnen een aanvaardbare, niet-discriminerende termijn
mede te delen. Niet-naleving van deze verplichting kan worden bestraft
met niet-discriminerende en evenredige sancties.

HOOFDSTUK III
VERBLIJFSRECHT

Artikel 6
Verblijfsrecht voor maximaal drie maanden
1.
Burgers van de Unie hebben het recht gedurende maximaal drie
maanden op het grondgebied van een andere lidstaat te verblijven zon
der andere voorwaarden of formaliteiten dan de verplichting in het bezit
te zijn van een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort.
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2.
Lid 1 is eveneens van toepassing ten aanzien van familieleden die
niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten en die de burger van de
Unie begeleiden of zich bij hem voegen, en in het bezit zijn van een
geldig paspoort.

Artikel 7
Verblijfsrecht voor meer dan drie maanden
1.
Iedere burger van de Unie heeft het recht gedurende meer dan drie
maanden op het grondgebied van een andere lidstaat te verblijven:
a) indien hij in het gastland werknemer of zelfstandige is,
b) indien hij voor zichzelf en voor zijn familieleden over voldoende
bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat zij tijdens hun ver
blijf ten laste komen van het socialebijstandsstelsel van het gastland,
en over een verzekering beschikt die de ziektekosten in het gastland
volledig dekt, of
c) — indien hij is ingeschreven aan een particuliere dan wel openbare
instelling die door het gastland overeenkomstig de wetgeving of
administratieve praktijk is erkend of wordt gefinancierd, om er
als hoofdbezigheid een studie, daaronder begrepen een beroeps
opleiding, te volgen; en
— indien hij beschikt over een verzekering die de ziektekosten in
het gastland volledig dekt, en hij de bevoegde nationale autori
teit, - door middel van een verklaring of van een gelijkwaardig
middel van zijn keuze -, de zekerheid verschaft dat hij over
voldoende middelen beschikt om te voorkomen dat hij of zijn
familieleden tijdens zijn verblijf ten laste komen van het sociale
bijstandsstelsel van het gastland; of
d) indien hij een familielid is van een burger van de Unie die voldoet
aan de voorwaarden onder a), b) of c) en hij deze burger begeleidt of
zich bij hem voegt.
▼C2
2.
Het verblijfsrecht van lid 1 strekt zich uit tot familieleden die niet
de nationaliteit van een lidstaat bezitten, en die de burger van de Unie
begeleiden of zich in het gastland bij hem voegen, voor zover deze
burger van de Unie voldoet aan de voorwaarden van lid 1, onder a),
b) of c).
▼C1
3.
Voor de toepassing van lid 1, onder a), behoudt een burger van de
Unie die niet langer werknemer of zelfstandige is, in de volgende ge
vallen zijn status van werknemer of zelfstandige:
a) hij is als gevolg van ziekte of ongeval tijdelijk arbeidsongeschikt;
b) hij bevindt zich, na ten minste één jaar te hebben gewerkt, in naar
behoren vastgestelde onvrijwillige werkloosheid en heeft zich als
werkzoekende bij de bevoegde dienst voor arbeidsvoorziening in
geschreven;
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c) hij bevindt zich in een toestand van naar behoren vastgestelde on
vrijwillige werkloosheid na afloop van een tijdelijke arbeidsovereen
komst voor minder dan één jaar of hij is in de eerste twaalf maanden
onvrijwillig werkloos geworden en heeft zich als werkzoekende bij
de bevoegde dienst voor arbeidsvoorziening ingeschreven. In dit
geval blijft de status van werknemer ten minste zes maanden behou
den;
d) hij start met een beroepsopleiding. Behalve in geval van onvrijwil
lige werkloosheid is voor het behoud van de status van werknemer
in dit geval een verband vereist tussen de voorafgaande beroeps
activiteit en deze opleiding.
4.
In afwijking van lid 1, onder d), en lid 2, geldt het verblijfsrecht
als familielid van een burger van de Unie die valt onder lid 1, letter c),
alleen voor de echtgenoot, de geregistreerde partner in de zin van ar
tikel 2, lid 2, onder b), en kinderen die ten laste komen. Artikel 3, lid 2,
is van toepassing op rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn die
ten laste komen van de burger van de Unie en op die van zijn echt
genoot of geregistreerde partner.

Artikel 8
Administratieve formaliteiten voor burgers van de Unie
1.
Onverminderd artikel 5, lid 5, kan het gastland voor verblijven van
meer dan drie maanden burgers van de Unie de verplichting opleggen
om zich bij de bevoegde autoriteiten te laten inschrijven.
2.
De voor de inschrijving gestelde termijn mag niet korter zijn dan
drie maanden te rekenen vanaf de datum van binnenkomst. Er wordt
onmiddellijk een verklaring van inschrijving afgegeven, waarin naam en
adres van de ingeschreven persoon en de datum van inschrijving wor
den vermeld. Niet-naleving van de verplichting tot inschrijving kan
worden bestraft met evenredige en niet-discriminerende sancties.
3.
Voor de afgifte van de verklaring van inschrijving kunnen de
lidstaten slechts verlangen:
— ten aanzien van een burger van de Unie die valt onder artikel 7, lid
1, onder a), dat hij een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort
overlegt alsmede een verklaring van indienstneming of tewerkstel
ling, dan wel bewijs dat hij zelfstandige is.
— ten aanzien van een burger van de Unie die valt onder artikel 7, lid
1, onder b), dat hij een geldige identiteitskaart of een geldig pas
poort overlegt en bewijst dat hij aan die bepaling voldoet;
— ten aanzien van een burger van de Unie die valt onder artikel 7, lid
1, onder c), dat hij een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort
overlegt, alsmede een bewijs dat hij aan een erkende instelling is
ingeschreven, een bewijs dat hij beschikt over een ziektekostenver
zekering voor alle risico's, alsmede de in artikel 7, lid 1, onder c),
bedoelde verklaring of daaraan gelijkwaardige bewijsmiddelen. De
lidstaten mogen niet verlangen dat deze verklaring een specifiek
bedrag van bestaansmiddelen vermeldt.
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4.
De lidstaten mogen niet het bedrag van de bestaansmiddelen vast
stellen dat zij als toereikend beschouwen, maar moeten rekening houden
met de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene. Dit bedrag mag
in geen geval hoger liggen dan het minimumbedrag waaronder onder
danen van het gastland in aanmerking komen voor sociale bijstand, of,
indien dit criterium niet voorhanden is, dan het minimale socialezeker
heidspensioen dat het gastland uitkeert.

5.
Voor de afgifte van de verklaring van inschrijving aan familie
leden van een burger van de Unie die zelf burger van de Unie zijn
kunnen de lidstaten overlegging van de volgende documenten verlan
gen:

a) een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort;

b) een document waaruit de verwantschap of het bestaan van een ge
registreerd partnerschap blijkt;

c) indien van toepassing, een verklaring van inschrijving die betrekking
heeft op de burger van de Unie die zij begeleiden of bij wie zij zich
voegen;

d) in de gevallen van artikel 2, lid 2, onder c) en d), stukken ter staving
dat aan de in deze bepalingen bedoelde voorwaarden is voldaan;

e) in de gevallen van artikel 3, lid 2, onder a), een door de bevoegde
autoriteiten van het land van oorsprong of het land van waaruit zij
binnenkomen afgegeven document waaruit blijkt dat zij ten laste zijn
van de burger van de Unie, of bij hem inwonen, of vanwege ernstige
gezondheidsredenen een persoonlijke verzorging door de burger van
de Unie strikt behoeven;

f) in de gevallen van artikel 3, lid 2, onder b), een bewijs van de
duurzame relatie met de burger van de Unie.

Artikel 9
Administratieve formaliteiten voor familieleden die
nationaliteit van een lidstaat bezitten

niet

de

1.
Indien de duur van het voorgenomen verblijf van de familieleden
van een burger van de Unie die niet de nationaliteit van een lidstaat
bezitten langer is dan drie maanden, verstrekken de lidstaten hun een
verblijfskaart.

2.
De termijn voor de indiening van het verzoek om een verblijfs
kaart mag niet minder bedragen dan drie maanden te rekenen vanaf de
datum van binnenkomst.

3.
Niet-naleving van de verplichting om een verblijfskaart aan te
vragen kan worden bestraft met evenredige en niet-discriminerende
evenredige sancties.
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Artikel 10
Afgifte van de verblijfskaart
1.
Het verblijfsrecht van de familieleden van een burger van de Unie
die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten, wordt binnen zes
maanden na de datum van indiening van een aanvraag terzake vast
gesteld door de afgifte van een document, „verblijfskaart van een fami
lielid van een burger van de Unie” genoemd. Een verklaring dat de
aanvraag om een verblijfskaart is ingediend, wordt onmiddellijk afge
geven.

2.
Voor de afgifte van de verblijfskaart verlangen de lidstaten over
legging van de volgende documenten:

a) een geldig paspoort;

b) een document waaruit de verwantschap of het bestaan van een ge
registreerd partnerschap blijkt;

c) een verklaring van inschrijving, of indien een inschrijvingssysteem
ontbreekt een ander bewijs van verblijf in het gastland, van de
burger van de Unie die zij begeleiden of bij wie zij zich voegen;

d) in de in artikel 2, lid 2, onder c) en d), bedoelde gevallen, stukken
ter staving dat aan de in deze bepalingen bedoelde voorwaarden is
voldaan;

e) in de gevallen van artikel 3, lid 2, onder a), een door de bevoegde
autoriteiten van het land van oorsprong of herkomst afgegeven docu
ment waaruit blijkt dat zij ten laste zijn van de burger van de Unie,
of bij hem inwonen, of vanwege ernstige gezondheidsredenen een
persoonlijke verzorging door de burger van de Unie strikt behoeven;

f) in de gevallen artikel 3, lid 2, onder b), een bewijs van de duurzame
relatie met de burger van de Unie.

Artikel 11
Geldigheidsduur van de verblijfskaart
1.
De geldigheidsduur van de in artikel 10, lid 1, bedoelde verblijfs
kaart bedraagt vijf jaar vanaf de datum van afgifte of is gelijk aan de
voorgenomen periode van verblijf van de burger van de Unie indien
deze minder dan vijf jaar bedraagt.

2.
De geldigheidsduur van de verblijfskaart wordt niet beïnvloed
door tijdelijke afwezigheden van niet meer dan zes maanden per jaar,
door afwezigheden van langere duur voor de vervulling van militaire
verplichtingen, door één afwezigheid van ten hoogste twaalf maanden
om belangrijke redenen, zoals zwangerschap en bevalling, ernstige ziek
te, studie of beroepsopleiding, noch door uitzending om werkzaamheden
te verrichten in een andere lidstaat of een derde land.
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Artikel 12
Behoud van het verblijfsrecht van familieleden in geval van
overlijden of vertrek van de burger van de Unie
1.
Onverminderd het bepaalde in de tweede alinea, zijn het overlijden
van een burger van de Unie of zijn vertrek uit het gastland niet van
invloed op het verblijfsrecht van zijn familieleden die de nationaliteit
van een lidstaat bezitten.

Alvorens het duurzame verblijfsrecht te verkrijgen, dienen de betrokke
nen zelf aan de in artikel 7, lid 1, onder a), b), c) of d), genoemde
voorwaarden te voldoen.

2.
Onverminderd het bepaalde in de tweede alinea, leidt het over
lijden van een burger van de Unie niet tot verlies van het verblijfsrecht
voor zijn familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten,
indien zij vóór dit overlijden gedurende ten minste één jaar in het
gastland hebben verbleven.

Alvorens het duurzame verblijfsrecht te verkrijgen, blijft hun recht van
verblijf onderworpen aan de voorwaarde dat is aangetoond dat zij werk
nemer of zelfstandige zijn, of voor zichzelf en hun familieleden over
toereikende bestaansmiddelen beschikken om te voorkomen dat zij tij
dens hun verblijf ten laste komen van het socialebijstandsstelsel van het
gastland, dat zij over een ziektekostenverzekering voor alle risico's in
het gastland beschikken, of dat zij lid zijn van de reeds in het gastland
gevormde familie van een persoon die aan deze voorwaarden voldoet.
De „toereikende bestaansmiddelen” zijn omschreven in artikel 8, lid 4.

Deze familieleden behouden hun verblijfsrecht op uitsluitend persoon
lijke basis.

3.
Het overlijden van een burger van de Unie of zijn vertrek uit het
gastland leidt niet tot verlies van het verblijfsrecht voor zijn kinderen,
noch voor de ouder die daadwerkelijk de voogdij heeft voor de kinde
ren, ongeacht de nationaliteit, indien de kinderen in het gastland ver
blijven en er met het oog op studie aan een onderwijsinstelling zijn
ingeschreven. Dit geldt tot hun studie voltooid is.

Artikel 13
Behoud van het verblijfsrecht van familieleden in geval van
scheiding, ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of van
beëindiging van het geregistreerde partnerschap
1.
Onverminderd het bepaalde in de tweede alinea, zijn scheiding,
ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk van burgers van de Unie
of beëindiging van het geregistreerde partnerschap als bedoeld in arti
kel 2, punt 2, onder b), niet van invloed op het verblijfsrecht van hun
familieleden die de nationaliteit van een lidstaat bezitten.

Tot wanneer zij het duurzame verblijfsrecht verwerven moeten de be
trokkenen voldoen aan de voorwaarden van artikel 7, lid 1, onder a), b),
c) of d).
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2.
Onverminderd het bepaalde in de tweede alinea, leiden scheiding,
ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of beëindiging van ge
registreerd partnerschap als bedoeld in artikel 2, punt 2, onder b), niet
tot verlies van het verblijfsrecht van de familieleden die niet de natio
naliteit van een lidstaat bezitten:
a) indien het huwelijk of het geregistreerd partnerschap als bedoeld in
artikel 2, punt 2, onder b), bij de aanvang van de gerechtelijke
procedure tot scheiding, ontbinding of nietigverklaring van het hu
welijk of bij de beëindiging van het geregistreerd partnerschap als
bedoeld in artikel 2, punt 2, onder b), ten minste drie jaar heeft
geduurd, waarvan één jaar in het gastland, of
b) indien het ouderlijk gezag over de kinderen van de burger van de
Unie bij overeenkomst tussen de echtgenoten of partners als bedoeld
in artikel 2, punt 2, onder b), dan wel bij gerechtelijke beslissing is
toegewezen aan de echtgenoot of partner die niet de nationaliteit van
een lidstaat bezit, of
c) indien bijzonder schrijnende situaties zulks rechtvaardigen, bijvoor
beeld wanneer een familielid tijdens het huwelijk of het geregistreerd
partnerschap het slachtoffer is geweest van huiselijk geweld, of
d) indien het omgangsrecht met een minderjarig kind, bij overeenkomst
tussen de echtgenoten of partners als bedoeld in artikel 2, punt 2,
onder b), dan wel bij gerechtelijke beslissing, is toegewezen aan de
echtgenoot of partner die niet de nationaliteit van een lidstaat bezit
en de rechter heeft bepaald dat dit omgangsrecht in het gastland
moet worden uitgeoefend, en dit zolang het nodig is.
Alvorens het duurzame verblijfsrecht te verwerven, blijft hun recht van
verblijf onderworpen aan de voorwaarde dat is aangetoond dat zij werk
nemer of zelfstandige zijn, of voor zichzelf en hun familieleden over
toereikende bestaansmiddelen beschikken om te voorkomen dat zij tij
dens hun verblijf ten laste komen van de socialebijstandsregeling van
het gastland, dat zij een ziektekostenverzekering voor alle risico's in het
gastland hebben afgesloten, of dat zij lid zijn van de reeds in het gast
land gevormde familie van een persoon die aan deze voorwaarden vol
doet. De „toereikende bestaansmiddelen” zijn omschreven in artikel 8,
lid 4.
Deze familieleden behouden hun verblijfsrecht op uitsluitend persoon
lijke basis.

Artikel 14
Behoud van het verblijfsrecht
1.
Burgers van de Unie en hun familieleden behouden het verblijfs
recht volgens artikel 6 zolang zij geen onredelijke belasting vormen
voor het socialebijstandsstelsel van het gastland.
2.
Burgers van de Unie en hun familieleden behouden het verblijfs
recht van de artikelen 7, 12 en 13 zolang zij voldoen aan de aldaar
genoemde voorwaarden.
In specifieke gevallen van redelijke twijfel over de vraag, of een burger
van de Unie of zijn familieleden wel voldoen aan de voorwaarden van
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de artikelen 7, 12 en 13, kunnen de lidstaten zulks verifiëren. De ve
rificatie geschiedt evenwel niet stelselmatig.

3.
Een beroep van de burger van de Unie of zijn familieleden op het
socialebijstandsstelsel van het gastland leidt niet automatisch tot een
verwijderingsmaatregel.

4.
In afwijking van de leden 1 en 2 en onverminderd het bepaalde in
hoofdstuk VI, kan in geen geval een verwijderingsmaatregel ten aanzien
van burgers van de Unie of hun familieleden worden genomen indien:

a) de burgers van de Unie werknemer of zelfstandige zijn, of

b) de burgers van de Unie het grondgebied van het gastland zijn bin
nengekomen om werk te zoeken. In dit geval kunnen zij niet worden
verwijderd zolang zij kunnen bewijzen dat zij nog immer werk zoe
ken en een reële kans maken te worden aangesteld.

Artikel 15
Procedurele waarborgen
1.
De procedures van de artikelen 30 en 31 zijn van overeenkomstige
toepassing op besluiten ter beperking van het vrij verkeer van burgers
van de Unie of hun familieleden die worden genomen om andere rede
nen dan openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid.

2.
Het verstrijken van de geldigheidsduur van de identiteitskaart of
van het paspoort op basis waarvan de betrokkene het gastland is binnen
gekomen en hem een verklaring van inschrijving of een verblijfskaart is
verstrekt, vormt geen reden voor verwijdering uit het gastland.

3.
Het gastland kan een verwijderingsbesluit dat valt onder lid 1 niet
verbinden aan een verbod het grondgebied binnen te komen.

HOOFDSTUK IV
DUURZAAM VERBLIJFSRECHT

Afdeling I
Verwerving
Artikel 16
Algemene regel voor burgers van de Unie en hun familieleden
1.
Iedere burger van de Unie die gedurende een ononderbroken pe
riode van vijf jaar legaal op het grondgebied van het gastland heeft
verbleven, heeft aldaar een duurzaam verblijfsrecht. Dit recht is niet
onderworpen aan de voorwaarden van hoofdstuk III.
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2.
Lid 1 is eveneens van toepassing ten aanzien van familieleden die
niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten en die gedurende een
ononderbroken periode van vijf jaar legaal in het gastland bij de burger
van de Unie hebben gewoond.

3.
Het ononderbroken karakter van het verblijf wordt niet beïnvloed
door tijdelijke afwezigheden van niet meer dan zes maanden per jaar,
door afwezigheden van langere duur voor de vervulling van militaire
verplichtingen, door één afwezigheid van ten hoogste twaalf achtereen
volgende maanden om belangrijke redenen, zoals zwangerschap en be
valling, ernstige ziekte, studie of beroepsopleiding, noch door uitzen
ding om werkzaamheden te verrichten in een andere lidstaat of een
derde land.

4.
Wanneer het duurzame verblijfsrecht eenmaal is verkregen, kan
het slechts worden verloren door een afwezigheid van meer dan twee
achtereenvolgende jaren uit het gastland.

Artikel 17
Uitzonderingen voor personen die hun werkzaamheid in het
gastland hebben gestaakt en hun familieleden
1.
In afwijking van artikel 16 genieten de volgende categorieën per
sonen duurzaam verblijfsrecht in het gastland nog voordat de ononder
broken periode van vijf jaar verblijf verstreken is:

a) de werknemer of zelfstandige die op het tijdstip waarop hij zijn
werkzaamheid staakt, de leeftijd heeft bereikt waarop hij volgens
de wetgeving van die lidstaat aansprak heeft op een ouderdomspen
sioen, of de werknemer die zijn bezoldigde werkzaamheid staakt ten
gevolge van vervroegde uittreding, mits zij in die lidstaat ten minste
gedurende de laatste twaalf maanden werkzaam zijn geweest en er
meer dan drie jaar ononderbroken hebben verbleven.

Ingeval de wetgeving van het gastland aan bepaalde categorieën van
zelfstandigen geen recht op ouderdomspensioen toekent, geldt voor
de leeftijdsvoorwaarde de leeftijd van 60 jaar;

b) de werknemer of zelfstandige die zijn werkzaamheid staakt als ge
volg van blijvende arbeidsongeschiktheid en meer dan twee jaar
ononderbroken in het gastland heeft verbleven.

Indien deze arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een arbeids
ongeval of een beroepsziekte waardoor recht ontstaat op een uitke
ring die geheel of ten dele ten laste komt van een instelling van deze
lidstaat, is de voorwaarde inzake de duur van het verblijf niet van
toepassing;

c) de werknemer of zelfstandige die in het gastland drie jaar ononder
broken werkzaam is geweest en heeft verbleven, en vervolgens in
een andere lidstaat een werkzaamheid in loondienst of als zelfstan
dige uitoefent, waarbij hij zijn woning in het gastland aanhoudt en er
in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert.
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Voor de verwerving van de onder a) en b) bedoelde rechten worden
de tijdvakken van werkzaamheid in de lidstaat waarin de betrokkene
werkzaam is, aangemerkt als in het gastland vervulde tijdvakken van
werkzaamheid.

Naar behoren door de bevoegde dienst voor arbeidsvoorziening vast
gestelde tijdvakken van onvrijwillige werkeloosheid, waarin de betrok
kene wegens een aan hem niet-toerekenbare reden niet heeft gewerkt, en
perioden van afwezigheid of onderbreking van de werkzaamheid we
gens ziekte of ongeval, worden als tijdvakken van werkzaamheid aange
merkt.

2.
De in lid 1, onder a), gestelde voorwaarden inzake de duur van het
verblijf en van de werkzaamheid en de in lid 1, onder b), gestelde
voorwaarde inzake de duur van het verblijf zijn niet van toepassing
indien de echtgenoot, of de in artikel 2, punt 2, onder b), bedoelde
partner van de werknemer of zelfstandige, een onderdaan is van het
gastland of de nationaliteit van het gastland heeft verloren als gevolg
van zijn huwelijk met die werknemer of zelfstandige.

3.
De familieleden van de werknemer of zelfstandige die bij hem in
het gastland verblijven, hebben, ongeacht hun nationaliteit, een duur
zaam verblijfsrecht in dat gastland, indien de werknemer of zelfstandige
heeft verworven zelf op grond van lid 1 het recht van duurzaam verblijf
in die lidstaat.

4.
Indien de werknemer of zelfstandige overlijdt in de loop van zijn
beroepsleven, en voordat hij uit hoofde van lid 1 het duurzame ver
blijfsrecht in het gastland heeft verworven, genieten de familieleden die
bij hem in het gastland verblijven aldaar een duurzaam verblijfsrecht
indien:

a) de werknemer of zelfstandige op het tijdstip van overlijden gedu
rende twee jaar ononderbroken op het grondgebied van deze lidstaat
had verbleven, of

b) het overlijden van de werknemer of zelfstandige het gevolg is ge
weest van een arbeidsongeval of beroepsziekte, of

c) de overlevende echtgenoot de nationaliteit van die lidstaat als gevolg
van het huwelijk met deze werknemer of zelfstandige heeft verloren.

Artikel 18
Verwerving van het duurzaam verblijfsrecht voor bepaalde
familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten
Onverminderd het bepaalde in artikel 17, verwerven de in artikel 12, lid
2, en in artikel 13, lid 2, bedoelde familieleden van een burger van de
Unie die voldoen aan de voorwaarden van deze bepalingen het duur
zaam verblijfsrecht na vijf jaren ononderbroken rechtmatig verblijf in
het gastland.
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Afdeling II
Administratieve formaliteiten
Artikel 19
Aan burgers van de Unie te verstrekken documenten ter staving
van duurzaam verblijf
1.
Op hun verzoek en na verificatie van de duur van het verblijf,
verstrekken de lidstaten aan de burgers van de Unie die duurzaam ver
blijfsrecht genieten een document ter staving hiervan.
2.
Het document ter staving van duurzaam verblijf wordt zo spoedig
mogelijk verstrekt.

Artikel 20
Duurzame verblijfskaart voor familieleden die niet de nationaliteit
van een lidstaat bezitten
1.
De lidstaten verstrekken een duurzame verblijfskaart aan familie
leden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten en die duurzaam
verblijfsrecht genieten; zij doen dit binnen zes maanden na de indiening
van de aanvraag. De duurzame verblijfskaart is om de tien jaar auto
matisch hernieuwbaar.
2.
Een duurzame verblijfskaart moet worden aangevraagd vóór het
verstrijken van de eerste verblijfskaart. Niet-naleving van de verplich
ting een duurzame verblijfskaart aan te vragen, kan worden bestraft met
evenredige en niet-discriminerende sancties.
3.
Een verblijfsonderbreking van maximaal twee achtereenvolgende
jaren is niet van invloed op de geldigheid van de duurzame verblijfs
kaart.

Artikel 21
Ononderbroken karakter van het verblijf
Voor de toepassing van deze richtlijn kan het ononderbroken karakter
van het verblijf worden aangetoond met alle in het gastland gebruike
lijke bewijsmiddelen. Het verblijf is niet langer ononderbroken wanneer
ten aanzien van de betrokkene een besluit tot verwijdering rechtsgeldig
ten uitvoer is gelegd.

HOOFDSTUK V
GEMEENSCHAPPELIJKE
BEPALINGEN
VOOR
HET
VERBLIJFSRECHT EN HET DUURZAME VERBLIJFSRECHT

Artikel 22
Territoriale werkingssfeer
Het verblijfsrecht en het duurzaam verblijfsrecht gelden voor het gehele
grondgebied van een gastland. De lidstaten kunnen geen territoriale
beperkingen van het verblijfsrecht en het duurzaam verblijfsrecht toe
passen, dan wanneer zij dezelfde beperkingen ten aanzien van hun eigen
onderdanen toepassen.
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Artikel 23
Bijbehorende rechten
De familieleden van een burger van de Unie die in een lidstaat ver
blijfsrecht of duurzaam verblijfsrecht genieten, hebben ongeacht hun
nationaliteit het recht aldaar een activiteit als werknemer of zelfstandige
uit te oefenen.

Artikel 24
Gelijke behandeling
1.
Onverminderd specifieke, in het Verdrag en het afgeleide recht
uitdrukkelijk opgenomen bepalingen, geniet iedere burger van de Unie
die op basis van deze richtlijn op het grondgebied van een gastland
verblijft, binnen het toepassingsgebied van het Verdrag dezelfde behan
deling als de onderdanen van dat gastland. Dit recht geldt ook voor
familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten en die
verblijfsrecht of duurzaam verblijfsrecht genieten.
2.
In afwijking van lid 1 is het gastland niet verplicht een recht op
sociale bijstand toe te kennen, gedurende de eerste drie maanden van
verblijf of, in voorkomend geval de in artikel 14, lid 4, onder b),
bedoelde langere periode, noch is het verplicht om vóór de verwerving
van het duurzame verblijfsrecht steun voor levensonderhoud toe te ken
nen voor studies, inclusief beroepsopleiding, in de vorm van een studie
beurs of -lening, aan andere personen dan werknemers of zelfstandigen,
of personen die deze status hebben behouden, en hun familieleden.

Artikel 25
Algemene bepalingen betreffende verblijfsdocumenten
1.
Het bezit van een verklaring van inschrijving zoals bedoeld in
artikel 8, van een document ter staving van duurzaam verblijf, van
een verklaring dat een aanvraag om een verblijfskaart voor familieleden
is ingediend, van een verblijfskaart of van een duurzame verblijfskaart,
kan in geen geval als voorwaarde worden vooropgesteld voor de uit
oefening van een recht of het vervullen van een administratieve forma
liteit, aangezien voor het doen gelden van rechten elk ander bewijs
middel is toegelaten.
2.
De in lid 1 genoemde documenten worden kosteloos verstrekt of
tegen een bedrag dat het voor de afgifte van soortgelijke documenten
van eigen onderdanen verlangde bedrag niet te boven gaat.

Artikel 26
Controles
De lidstaten kunnen de naleving controleren van de eventueel uit het
nationaal recht voortvloeiende verplichting voor niet-onderdanen om de
verklaring van inschrijving of de verblijfskaart te allen tijde bij zich te
dragen, mits dezelfde verplichting geldt voor hun eigen onderdanen wat
de identiteitskaart betreft. In geval van niet-naleving van deze verplich
ting kunnen de lidstaten dezelfde sancties opleggen als die welke van
toepassing zijn op hun eigen onderdanen in geval van niet-naleving van
de verplichting een identiteitskaart bij zich te dragen.
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HOOFDSTUK VI
BEPERKINGEN VAN HET INREISRECHT EN HET VERBLIJFSRECHT
OM REDENEN VAN OPENBARE ORDE, OPENBARE VEILIGHEID OF
VOLKSGEZONDHEID

Artikel 27
Algemene beginselen
1.
Onverminderd het bepaalde in dit hoofdstuk kunnen de lidstaten
de vrijheid van verkeer en verblijf van burgers van de Unie en hun
familieleden, ongeacht hun nationaliteit, beperken om redenen van
openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid. Deze redenen
mogen niet voor economische doeleinden worden aangevoerd.

2.
De om redenen van openbare orde of openbare veiligheid ge
nomen maatregelen moeten in overeenstemming zijn met het evenredig
heidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd zijn op het gedrag van betrokke
ne. Strafrechtelijke veroordelingen vormen als zodanig geen reden voor
deze maatregelen.

Het gedrag moet een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedrei
ging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormen. Moti
veringen die los staan van het individuele geval of die verband houden
met algemene preventieve redenen mogen niet worden aangevoerd.

3.
Om te beoordelen of de betrokkene een gevaar vormt voor de
openbare orde of de openbare veiligheid kan het gastland, wanneer
het zulks onontbeerlijk acht, bij de afgifte van de verklaring van in
schrijving — of, bij ontbreken van een inschrijvingssysteem, uiterlijk
drie maanden na de datum van binnenkomst van de betrokkene op zijn
grondgebied of na de in artikel 5, lid 5, bedoelde mededeling van aan
wezigheid op het grondgebied, dan wel bij de afgifte van de verblijfs
kaart —, de lidstaat van oorsprong en eventueel andere lidstaten, ver
zoeken om mededeling van politiële gegevens betreffende betrokkene.
Deze raadpleging mag geen systematisch karakter dragen. De geraad
pleegde lidstaat antwoordt binnen twee maanden.

4.
De lidstaat die het paspoort of de identiteitskaart heeft afgegeven,
laat de houder van dit document die om redenen van openbare orde,
openbare veiligheid of volksgezondheid uit een andere lidstaat is ver
wijderd, zonder formaliteiten weer toe op zijn grondgebied, zelfs indien
het document is vervallen of de nationaliteit van de houder wordt be
twist.

Artikel 28
Bescherming tegen verwijdering
1.
Alvorens een besluit tot verwijdering van het grondgebied om
redenen van openbare orde of openbare veiligheid te nemen, neemt
een gastland de duur van het verblijf van de betrokkene op zijn grond
gebied, diens leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische si
tuatie, sociale en culturele integratie in het gastland en de mate waarin
hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong, in overweging.
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2.
Behalve om ernstige redenen van openbare orde of openbare vei
ligheid kan een gastland geen besluit tot verwijdering van het grond
gebied nemen ten aanzien van burgers van de Unie of familieleden,
ongeacht hun nationaliteit, die een duurzaam verblijfsrecht op zijn
grondgebied hebben verworven.
▼C3
3.
Behalve om dwingende redenen van openbare veiligheid zoals
door de lidstaten gedefinieerd, kan ten aanzien van burgers van de
Unie geen besluit tot verwijdering worden genomen, indien zij:
▼C1
a) de laatste tien jaar in het gastland hebben verbleven, of
b) minderjarig zijn, tenzij de verwijdering noodzakelijk is in het belang
van de minderjarige, zoals bepaald in het VN-Verdrag inzake de
rechten van het kind van 20 november 1989.

Artikel 29
Volksgezondheid
1.
Enkel potentieel epidemische ziekten zoals gedefinieerd in de rele
vante instrumenten van de Wereldgezondheidsorganisatie, en andere
infectieziekten of besmettelijke parasitaire ziekten kunnen een beperking
van vrijheid van verkeer rechtvaardigen, voorzover het gastland bescher
mende regelingen treft ten aanzien van de eigen onderdanen.
2.
Het optreden van een ziekte later dan drie maanden na aankomst
op het grondgebied vormt geen reden voor verwijdering van het grond
gebied.
3.
Indien ernstige aanwijzingen daartoe aanleiding geven, kan een
lidstaat personen die het verblijfsrecht genieten binnen drie maanden
na de datum van binnenkomst aan een kosteloos medisch onderzoek
onderwerpen met het oog op het afgeven van een verklaring dat zij niet
lijden aan de in lid 1 bedoelde ziekten. Deze medische onderzoeken
mogen geen systematisch karakter dragen.

Artikel 30
Kennisgeving van besluiten
1.
Elk uit hoofde van artikel 27, lid 1, genomen besluit moet de
betrokkene op zodanige wijze schriftelijk ter kennis worden gebracht
dat deze in staat is de inhoud en de gevolgen ervan te begrijpen.
2.
Redenen van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezond
heid die ten grondslag liggen aan een besluit worden de betrokkene
nauwkeurig en volledig ter kennis gebracht, tenzij redenen van staats
veiligheid zich daartegen verzetten.
3.
De kennisgeving vermeldt bij welke gerechtelijke of administra
tieve instantie waarbij de betrokkene beroep kan instellen, alsmede de
termijn daarvoor en, in voorkomend geval, de termijn waarbinnen hij
het grondgebied van de lidstaat moet verlaten. Behalve in naar behoren
aangetoonde dringende gevallen mag deze termijn niet korter zijn dan
een maand na de datum van kennisgeving.
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Artikel 31
Procedurele waarborgen
1.
In geval van besluit tot verwijdering om redenen van openbare
orde, openbare veiligheid of volksgezondheid heeft de betrokkene in het
gastland toegang tot gerechtelijke en in voorkomend geval administra
tieve rechtsmiddelen om tegen het besluit beroep in te stellen.
2.
Indien het beroep tegen het besluit tot verwijdering gepaard gaat
met een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ter
opschorting van de uitvoering van het verwijderingsbesluit, mag geen
daadwerkelijke verwijdering van het grondgebied plaatsvinden zolang
nog niet op dit verzoek is beslist, behoudens:
— wanneer het verwijderingsbesluit gebaseerd is op een eerdere ge
rechtelijke beslissing, of
— wanneer de betrokkenen reeds toegang hebben gehad tot rechterlijke
toetsing, of
— wanneer het verwijderingsbesluit gebaseerd is op dwingende rede
nen van openbare veiligheid overeenkomstig artikel 28, lid 3.
3.
De rechtsmiddelen voorzien in de mogelijkheid van onderzoek van
de wettigheid van het besluit, alsmede van de feiten en omstandigheden
die de voorgenomen maatregel rechtvaardigen. Zij garanderen tevens dat
het besluit niet onevenredig is, met name gelet op de voorwaarden van
artikel 28.
4.
De lidstaten mogen de aanwezigheid van de betrokkene op hun
grondgebied hangende het proces weigeren, maar zij mogen de betrok
kene niet beletten zijn verdediging in persoon te voeren, behalve wan
neer zijn verschijning kan leiden tot ernstige verstoring van de openbare
orde of de openbare veiligheid of wanneer het beroep of de herziening
betrekking heeft op een weigering van de toegang tot het grondgebied.

Artikel 32
Duur van verwijderingsmaatregelen
1.
Personen die zijn verwijderd om redenen van openbare orde of
openbare veiligheid kunnen na verloop van een redelijke termijn die
afhankelijk is van de omstandigheden en in elk geval drie jaar na de
tenuitvoerlegging van het overeenkomstig het Gemeenschapsrecht
rechtsgeldig uitgevaardigde definitieve besluit tot verwijdering, een aan
vraag tot opheffing van dit besluit indienen onder aanvoering van argu
menten om te bewijzen dat er een wijziging in materiële zin is opge
treden in de omstandigheden die het besluit rechtvaardigen om jegens
hen een verwijderingsmaatregel uit te vaardigen.
De betrokken lidstaat neemt zijn besluit binnen zes maanden te rekenen
vanaf de indiening van de aanvraag.
2.
De in lid 1 bedoelde personen hebben gedurende de behandeling
van deze aanvraag geen recht van toegang tot het grondgebied van de
betrokken lidstaat.
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Artikel 33
Verwijdering bij wijze van straf of bijkomende straf
1.
Het gastland kan geen maatregel tot verwijdering van het grond
gebied gelasten bij wijze van straf, of van bijkomende straf naast een
vrijheidsstraf, tenzij met inachtneming van de artikelen 27, 28 en 29.
2.
Indien een besluit tot verwijdering van het grondgebied zoals
bedoeld in lid 1 ten uitvoer wordt gelegd meer dan twee jaar na de
uitvaardiging, gaat de lidstaat na of zich een actuele en werkelijke
bedreiging van de openbare orde of de openbare veiligheid voordoet,
en beoordeelt hij de eventueel sedert het tijdstip waarop het besluit tot
verwijdering werd genomen opgetreden wijzigingen in materiële zin in
de omstandigheden.

HOOFDSTUK VII
SLOTBEPALINGEN

Artikel 34
Publiciteit
De lidstaten verspreiden de informatie betreffende de rechten en plichten
van de burgers van de Unie en hun familieleden op de door deze
richtlijn bestreken gebieden, met name door bewustmakingscampagnes
via landelijke en plaatselijke media en andere communicatiemiddelen.

Artikel 35
Misbruik van rechten
De lidstaten kunnen de nodige maatregelen nemen om een in deze
richtlijn neergelegd recht in geval van rechtsmisbruik of fraude, zoals
schijnhuwelijk, te ontzeggen, te beëindigen of in te trekken. Deze maat
regelen zijn evenredig en zijn onderworpen aan de procedurele waar
borgen van de artikelen 30 en 31.

Artikel 36
Sancties
De lidstaten stellen het stelsel van sancties vast dat van toepassing is op
overtredingen van de ter uitvoering van deze richtlijn vastgestelde na
tionale bepalingen, en treffen alle maatregelen die nodig zijn om de
daadwerkelijke toepassing van die sancties te verzekeren. De aldus vast
gestelde sancties moeten doeltreffend en evenredig zijn. De lidstaten
stellen de Commissie uiterlijk op 30 april 2006 van de desbetreffende
bepalingen in kennis en delen haar alle eventuele wijzigingen terzake zo
spoedig mogelijk mede.

Artikel 37
Gunstiger nationale bepalingen
Het bepaalde in deze richtlijn geldt onverminderd de wettelijke en be
stuursrechtelijke bepalingen van een lidstaat die eventueel gunstiger zijn
voor de personen waarop deze richtlijn betrekking heeft.
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Artikel 38
Intrekking
▼M1

__________

▼C1
2.
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 worden met ingang van 30 april 2006 ingetrokken.
3.
Verwijzingen naar de ingetrokken bepalingen worden gelezen als
verwijzingen naar deze richtlijn.
Artikel 39
Verslag
Uiterlijk op 30 april 2008 brengt de Commissie het Europees Parlement
en de Raad verslag uit over de toepassing van deze richtlijn en dient zij,
indien nodig, voorstellen in, met name inzake de wenselijkheid om de
periode te verlengen gedurende welke burgers van de Unie en hun
familieleden onvoorwaardelijk op het grondgebied van het gastland
kunnen verblijven. De lidstaten verstrekken de Commissie de nodige
gegevens voor de opstelling van dit verslag.
Artikel 40
Omzetting
1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke be
palingen in werking treden om vóór 30 april 2006 aan deze richtlijn te
voldoen.
Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in de bepalingen
zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn ver
wezen. De regels voor de verwijzing worden vastgesteld door de lid
staten.
2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van
intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied
vaststellen, vergezeld van een transponeringstabel waarin wordt aange
geven in welke nationale bepalingen de bepalingen van deze richtlijn
zijn verwerkt.
Artikel 41
Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in
het Publicatieblad van de Europese Unie.
Artikel 42
Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

