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Het Hof (Vijfde kamer) verklaart voor recht:
Artikel 10, lid 2, van richtlijn 2003/86/EG van de 
Raad van 22 september 2003 inzake het recht op 
gezinshereniging moet aldus worden uitgelegd 
dat het zich er niet tegen verzet dat een lidstaat de 
gezinshereniging van de zus van een vluchteling 
enkel toestaat wanneer zij wegens haar gezond-
heidstoestand niet in staat is om zelf te voorzien 
in haar levensonderhoud, mits:
– ten eerste bij de beoordeling van dit onvermo-
gen rekening wordt gehouden met de bijzondere 
situatie van vluchtelingen en die beoordeling 
wordt voorafgegaan door een geïndividualiseerd 
onderzoek waarbij alle relevante gegevens in aan-
merking worden genomen, en
– ten tweede, eveneens rekening houdend met de 
bijzondere situatie van vluchtelingen en na een 
geïndividualiseerd onderzoek waarbij alle rele-
vante gegevens in aanmerking worden genomen, 
kan worden vastgesteld dat de betrokkene daad-
werkelijk door de vluchteling materieel wordt ge-
steund of dat de vluchteling kennelijk het gezins-
lid is dat het best in staat is om de vereiste 
materiële steun te verlenen.

NOOT

Onder «JV» 2020/16.

prof. mr. C.A. Groenendijk
Emeritus hoogleraar, Radboud Universiteit Nij-
megen

18

Schorsing inreisverbod voor bijwonen zitting 
hoger beroep.

Voorzieningenrechter Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State 
6 september 2019, 201904651/2/V2, 
ECLI:NL:RVS:2019:3075
(mr. Verheij)
Noot mr. dr. V.M. Bex-Reimert, deze noot 
heeft betrekking op «JV» 2020/18 en «JV» 
2020/22.

Voorlopige voorziening. Hoger beroep. Eerlijk 
proces. Inreisverbod. Schorsende werking. 
Rechtsmiddelen. 

[EVRM art. 6, 13; Handvest grondrechten EU 
art. 47; Awb art. 8:56]Noot mr. dr. V.M. Bex-Reimert, deze noot heeft betrekking op «JV» 2020/18 en «JV» 2020/22.

De vreemdeling heeft de voorzieningenrechter 
verzocht bij wijze van voorlopige voorziening te 
bepalen dat de SvJ&V hem in staat stelt naar Ne-
derland terug te keren om de zitting in zijn hoger 
beroep in een asielprocedure op 30  september 
2019 bij de Afdeling bij te kunnen wonen.
Uit art. 8:56 Awb moet worden afgeleid dat partij-
en, als zij dat willen, hun standpunten tijdens een 
rechtszitting, waarvoor zij zijn uitgenodigd, mon-
deling ten overstaan van de bestuursrechter moe-
ten kunnen kenbaar maken en moeten kunnen 
toelichten (zie ABRvS 22  oktober 2013, 
ve13002164). Dit geldt ook als de vreemdeling 
wordt bijgestaan door een advocaat. Mede gelet 
op de belangen die art. 6 en 13 EVRM en art. 47 
Handvest grondrechten EU beogen te bescher-
men, ziet de voorzieningenrechter hierin aanlei-
ding het tegen de vreemdeling uitgevaardigde 
inreisverbod te schorsen tot een week na de zit-
ting. Wijst het verzoek toe.

De vreemdeling,
verzoeker,
tegen
de uitspraak van de Rechtbank Den Haag, van 
4 juni 2019 in zaak nr. NL19.11187 in het geding 
tussen
de vreemdeling
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en
de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Procesverloop
Bij besluit van 7 mei 2019 heeft de staatssecretaris 
een aanvraag van de vreemdeling om hem een 
verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te 
verlenen, niet-ontvankelijk verklaard.
Bij uitspraak van 4 juni 2019 heeft de rechtbank 
het daartegen door de vreemdeling ingestelde be-
roep ongegrond verklaard.
Tegen deze uitspraak heeft de vreemdeling hoger 
beroep ingesteld.
Voorts heeft de vreemdeling de voorzieningen-
rechter verzocht een voorlopige voorziening te 
treffen.

Overwegingen
1. De vreemdeling heeft de voorzieningenrechter 
verzocht bij wijze van voorlopige voorziening te 
bepalen dat de staatssecretaris hem in staat stelt 
naar Nederland terug te keren om de zitting in 
zijn hoger beroep op 30  september 2019 bij de 
Afdeling bij te kunnen wonen.
2. Uit artikel 8:56 van de Awb moet worden afge-
leid dat partijen, als zij dat willen, hun standpun-
ten tijdens een rechtszitting, waarvoor zij zijn 
uitgenodigd, mondeling ten overstaan van de be-
stuursrechter moeten kunnen kenbaar maken en 
moeten kunnen toelichten (zie de uitspraak van 
de Afdeling van 22  oktober 2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:1785). Dit geldt ook als de 
vreemdeling wordt bijgestaan door een advocaat.
3. Mede gelet op de belangen die de artikelen 6 en 
13 van het EVRM en artikel 47 van het EU Hand-
vest beogen te beschermen, ziet de voorzienin-
genrechter hierin aanleiding het tegen de vreem-
deling uitgevaardigde inreisverbod te schorsen tot 
een week na de zitting.
4. De staatssecretaris moet de proceskosten ver-
goeden.

Beslissing
De voorzieningenrechter van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State:
I. bepaalt bij wijze van voorlopige voorziening dat 
het tegen de vreemdeling uitgevaardigde inreis-
verbod wordt geschorst met ingang van 6 septem-
ber 2019 tot 7 oktober 2019;
(...; red.)

NOOT

Deze noot heeft betrekking op «JV» 2020/18 en 
«JV» 2020/22.
1. Heeft een vreemdeling het recht om de zitting 
van zijn hoger beroep bij te wonen? Die vraag 
ligt voor in twee uitspraken van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State (Afde-
ling). De eerste uitspraak (ABRvS 6 september 
2019, ECLI:NL:RVS:2019:3075, «JV» 2020/18) be-
treft een asielkwestie waarbij de aanvraag om 
een verblijfsvergunning asiel niet-ontvankelijk is 
verklaard en het beroep daartegen ongegrond is 
verklaard. De asielzoeker in kwestie, die niet 
meer in Nederland verblijft, dient een verzoek tot 
voorlopige voorziening in waarbij hij vraagt of de 
voorzieningenrechter van de Afdeling wil bepa-
len dat de staatssecretaris hem in staat stelt naar 
Nederland terug te keren om de zitting bij te wo-
nen. De tweede zaak (ABRvS 9 december 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:4130, «JV» 2020/22) kent een 
wat andere voorgeschiedenis. De staatssecretaris 
heeft het Nederlanderschap ingetrokken. Het 
hiertegen ingediende bezwaar en beroep is on-
gegrond verklaard. Ook in deze zaak wordt een 
voorlopige voorziening ingediend waarin wordt 
gevraagd of de voorzieningenrechter van de Af-
deling wil bepalen dat de staatssecretaris de 
vreemdeling in staat stelt om de zitting bij te wo-
nen. In deze zaak was de vreemdeling nog in Ne-
derland aanwezig, maar was wel een terugkeer-
besluit en inreisverbod uitgevaardigd.
2. Hoewel de insteek van deze zaken anders is, is 
de discussie geenszins nieuw. Uitgangspunt van 
de Nederlandse wetgever is dat er geen schor-
sende werking wordt toegekend aan het instellen 
van hoger beroep in asielzaken. Dit geldt ook 
voor het indienen van een verzoek tot een voor-
lopige voorziening. Dit betekent dat een vreem-
deling uitgezet kan worden voordat zijn zaak bij 
de hoogste rechter behandeld is. Dit standpunt 
van de wetgever heeft tot veel discussie geleid. 
Zo oordeelde het EHRM in Gebremedhin/Frank-
rijk (EHRM 27 april 2007, 25389/05, «JV» 
2007/252, m.nt. Spijkerboer) dat een rechtsmid-
del in eerste instantie schorsende werking moet 
hebben. In A.M./Nederland (EHRM 5 juli 2016, 
29094/09, AB 2016/435, m.nt. Reneman) oordeel-
de het EHRM dat het instellen van hoger beroep 
bij de Afdeling in asielzaken geen effectief rechts-
middel is omdat er geen sprake is van automa-
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tisch schorsende werking. Het EHRM oordeelde 
echter ook dat het systeem niet in strijd was met 
art. 13 EVRM, nu dit artikel geen rechtsmiddel in 
twee instanties vereist. In reactie op deze uit-
spraak heeft de Afdeling in haar uitspraak van 
20 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3350, «JV» 
2017/50 en AB 2017/143, m.nt. Boogaard en Uz-
man, geoordeeld dat zij in asielzaken waarin een 
‘arguable claim’ over art. 3 EVRM aan de orde is 
meer dan voorheen zal bepalen dat een vreem-
deling niet wordt uitgezet, uitzonderingen daar-
gelaten. Daarbij is ook het criterium dat er een 
concrete datum moet zijn dat de vreemdeling 
wordt uitgezet, losgelaten.
3. In het persbericht behorend bij de uitspraak 
van 20 december 2016 heeft de Afdeling opge-
merkt dat de Nederlandse wetgever aan zet was. 
Deze was echter niet tot bewegen te verleiden, 
waarna de Afdeling prejudiciële vragen heeft ge-
steld bij het Hof van Justitie van de Europese 
Unie (Hof) (ABRvS 29 maart 2017, 
ECLI:NL:RVS:2017:869, «JV» 2017/103 en 
ECLI:NL:RVS:2017:858). Het Hof oordeelde onder 
andere dat art. 47 Handvest grondrechten EU 
(Handvest) niet vereist dat aan het hoger beroep 
in asielzaken schorsende werking wordt toege-
kend (HvJ EU 26 september 2018, C-180/17, 
ECLI:EU:C:2018:775, AB 2018/419, m.nt. Hillary en 
Reneman (X. en Y./Nederland)). Al eerder oor-
deelde het Hof in Abdida dat in uitzettingszaken 
beroep automatisch schorsende werking dient te 
hebben, maar dat dit niet noodzakelijk is voor 
hoger beroep (HvJ EU 18 december 2014, 
C-562/13, «JV» 2015/59, m.nt. Larsson). Uit de 
zaak Gnandi (HvJ EU 19 juli 2018, C-181/6, 
ECLI:EU:C:2018:465, «JV» 2018/167, m.nt. Geertse-
ma) en de zaak C, J en S (beschikking van het 
HvJ EU van 5 juli 2018, C-269/18, 
ECLI:EU:C:2018:544, «JV» 2018/173, m.nt. Geert-
sema) volgt dat automatisch schorsende werking 
van (hoger) beroep in asielzaken leidt tot het 
recht op opvang (zie ook noot Reneman en Hil-
lary bij HvJ EU 26 september 2018, AB 2018/419). 
Kortom, het toekennen van automatisch schor-
sende werking aan het instellen van hoger be-
roep kan nogal wat gevolgen hebben.
4. Zoals gezegd, is de insteek in deze zaken een 
andere. Niet alleen ziet de tweede zaak niet op 
een asielkwestie maar op het intrekken van het 
Nederlanderschap, ook wordt niet gevraagd om 
een besluit te schorsen maar om te bepalen dat 
de staatssecretaris het mogelijk maakt om op zit-

ting in hoger beroep te verschijnen. Dat dit effec-
tief betekent dat het opgelegde inreisverbod ge-
schorst dient te worden, zal duidelijk zijn.
5. Met het verzoek om op zitting te mogen ver-
schijnen, komt art. 8:56 Awb om de hoek kijken. 
In dit artikel is vastgelegd dat partijen na afloop 
van het vooronderzoek ten minste drie weken 
van tevoren worden uitgenodigd om op zitting 
van de bestuursrechter te verschijnen. Deze be-
paling is een uitvloeisel van het beginsel van 
recht op effectieve rechtsbescherming, zij het dat 
de reikwijdte zich beperkt tot het daadwerkelijk 
bijwonen van de zitting. Dat partijen worden bij-
gestaan door een advocaat, is niet relevant voor 
de toepassing van dit artikel. Met andere woor-
den: ook als de gemachtigde wel verschijnt, maar 
de vreemdeling wordt belemmerd om te ver-
schijnen, zou mogelijk sprake kunnen zijn van 
een schending van art. 8:56 Awb.
6. Gelet op het belang van art. 8:56 Awb wordt 
deze bepaling beschouwd als een voorschrift van 
openbare orde. Een uitwerking van art. 8:56 Awb 
is te vinden in de Procesregeling bestuursrecht 
en de Tijdelijke Procesregeling Asiel- en Bewa-
ringszaken 2015. In deze laatste regeling is onder 
andere bepaald dat als aan een partij de vrijheid 
is ontnomen en deze de rechtbank verzoekt deel 
te nemen aan de zitting, de rechtbank het trans-
port gelast (art. 16 lid 9 Tijdelijke Procesregeling 
Asiel- en Bewaringszaken 2015). Dit gaat niet al-
tijd goed, zo blijkt onder andere uit uitspraken 
van de Afdeling van 11 december 2003, 
ECLI:NL:RVS:2003:AO2139 en 22 oktober 2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:1785, «JB» 2013/245. Ook als 
de rechtbank wel transport heeft geregeld maar 
de vreemdeling door een misverstand niet op 
zitting kan verschijnen, dient art. 8:56 Awb in acht 
te worden genomen, zo volgt uit ABRvS 7 sep-
tember 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2436. De be-
stuursrechter dient partijen een uitnodiging te 
sturen om op zitting te verschijnen, zie bijvoor-
beeld ABRvS 9 maart 2007, 
ECLI:NL:RVS:2007:BA1076. Wordt de uitnodiging 
niet goed verzonden, dan handelt de rechtbank 
ook in strijd met art. 8:56 Awb, zo volgt uit ABRvS 
8 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:798, «JV» 
2018/61. Van belang is dat art. 8:56 Awb een recht 
bevat en geen verplichting. Dit betekent dat par-
tijen geen gebruik hoeven maken van de uitnodi-
ging. Dit is alleen anders als een persoon op 
grond van art. 8:59 Awb wordt opgeroepen door 
de bestuursrechter om op zitting te verschijnen. 
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Geeft een partij aan gebruik te willen maken van 
het recht om te verschijnen, dan kan de recht-
bank daar niet aan voorbijgaan. Ook hier ont-
staan weleens problemen. Een vermelding op 
het beroepsformulier dat de vreemdeling in de-
tentie verblijft, wordt door de Afdeling niet als 
verzoek opgevat, zo volgt uit de uitspraak van de 
Afdeling van 8 februari 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:445.
7. De vraag die nu voorligt, is hoe een inreisver-
bod zich verhoudt tot de in art. 8:56 Awb neerge-
legde verplichting. In de uitspraak van 6 septem-
ber 2019 is de Afdeling duidelijk: zij schorst het 
inreisverbod, daarbij ook verwijzend naar art. 6 
en 13 EVRM en art. 47 Handvest. Gelet op de 
hiervoor geschetste discussie rond de vraag of 
ook het instellen van hoger beroep schorsende 
werking dient te hebben, zal de verwijzing naar 
deze artikelen niet verbazen. Interessant is wel 
dat de Afdeling, gedwongen door de insteek van 
het verzoek tot een voorlopige voorziening, een 
nieuwe invalshoek lijkt te kiezen om een inreis-
verbod te schorsen. Dit keer wordt de oplossing 
niet gezocht in het Europese of internationale 
recht maar in het nationale recht, waarbij en pas-
sant het Europese en internationale kader wel 
wordt gebruikt ter invulling van art. 8:56 Awb.
8. Dit roept uiteraard wel de vraag op welke ge-
volgen dit heeft voor de praktijk. Het instellen 
van hoger beroep en het indienen van een ver-
zoek tot een voorlopige voorziening hebben nog 
steeds geen schorsende werking. Maar gelet op 
de uitspraak van de voorzieningenrechter van de 
Afdeling lijkt het er wel op dat de Afdeling een 
voorlopige voorziening niet alleen meer toekent 
als er een ‘arguable claim’ op grond van art. 3 
EVRM ligt, maar ook als een beroep wordt ge-
daan op art. 8:56 Awb. Al met al een interessante 
ontwikkeling, zeker nu de vreemdeling in deze 
zaak reeds in het buitenland verbleef en dus te-
ruggeleid diende te worden naar Nederland.
9. De uitspraak van 9 december 2019 volgt een 
wat ander stramien. Ook hier wordt de voorzie-
ningenrechter van de Afdeling verzocht een uit-
spraak te doen, maar niet over een verzoek een 
zitting in hoger beroep bij te wonen, maar om de 
zitting van de voorzieningenrechter bij te wonen. 
Dit betekent ook dat niet art. 8:56 Awb, maar art. 
8:83 lid 1 Awb onderwerp van het geding is, nu 
het gaat om een verzoek tot het bijwonen van 
een zitting van een voorlopige voorzieningen-
rechter. De staatssecretaris heeft zich in deze zaak 

op het standpunt gesteld dat er geen aanleiding 
is om het terugkeerbesluit en inreisverbod te 
schorsen tot na de behandeling van het verzoek 
om een voorlopige voorziening. Achterliggende 
gedachte, zo blijkt uit de uitspraak, is dat betrok-
kene een gevaar voor de nationale veiligheid 
vormt. De Afdeling is het met dit oordeel van de 
staatssecretaris eens.
10. De uitspraak van 9 december 2019 roept nog 
wel wat vragen op. Zo oordeelt de Afdeling dat 
uit art. 8:83 lid 1 Awb moet worden afgeleid dat 
partijen, als zij dat willen, tijdens een rechtszit-
ting hun standpunten mondeling moeten kunnen 
toelichten (r.o. 3). Hierbij wordt verwezen naar de 
uitspraak van 22 oktober 2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:1785. Deze uitspraak ziet niet 
op art. 8:83 lid 1 Awb maar op art. 8:56 Awb. Dat 
uit beide artikelen een vergelijkbare aanspraak 
kan worden afgeleid, lijkt mij duidelijk, maar 
volgt nu slechts indirect uit deze uitspraak. Ver-
volgens stelt de Afdeling dat dat recht niet abso-
luut is maar een belangenafweging vergt. Het 
lijkt erop dat de Afdeling verwijst naar het recht 
voor partijen om een zitting bij te wonen en 
mondeling een standpunt kenbaar te kunnen ma-
ken en te kunnen toelichten. Als dat inderdaad 
het geval is, dan geldt dat ook bij toepassing van 
art. 8:56 Awb een belangenafweging gemaakt 
moet worden.
11. Dit leidt tot de vraag op welke wijze deze be-
langenafweging getoetst wordt door de voorzie-
ningenrechter van de Afdeling. Het gaat hier im-
mers om een mogelijke inbreuk op een 
belangrijk en fundamenteel recht – het bijwonen 
van de zitting – dat enkel door de voorzieningen-
rechter ongedaan gemaakt kan worden. De voor-
zieningenrechter van de Afdeling stelt dat ‘naar 
het oordeel van de voorzieningenrechter […] het 
belang van de staatssecretaris om het aan [de 
vreemdeling] opgelegde terugkeerbesluit en in-
reisverbod niet te schorsen in verband met de 
zitting op 10 december 2019 zwaarder [weegt] 
dan het belang van [de vreemdeling] bij die 
schorsing’ (r.o. 3.1.). Dit lijkt te duiden op een vol-
le toets. Waarom de voorzitter tot dit oordeel is 
gekomen, volgt echter niet uit de uitspraak.
12. Dat het recht zoals vastgelegd is in art. 8:56 
en 8:83 lid 1 Awb niet absoluut is, wordt niet ge-
motiveerd door de Afdeling, maar ligt wel enigs-
zins voor de hand. Uit jurisprudentie van het 
EHRM volgt dat uitzonderingen op art. 6 lid 1 
EVRM, waarin het recht op het bijwonen van de 
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zitting is vastgelegd, wel mogelijk zijn en dat het 
aanwezigheidsrecht geen absoluut recht is. Maar 
waar in de uitspraak van 6 september 2019 wel 
een verwijzing naar art. 6 EVRM werd gemaakt, 
is een dergelijke verwijzing niet terug te vinden 
in de uitspraak van 9 december 2019. Uit de be-
woordingen van art. 8:56 en 8:83 lid 1 Awb valt 
ook niet af te leiden of een beperking mogelijk is, 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld art. 22a RWN 
(ontneming Nederlanderschap), waarin compen-
serende maatregelen worden genomen om te 
voorkomen dat het recht op effectieve rechtsbe-
scherming te zeer wordt aangetast (zie ook K.J. 
de Graaf, A.T. Marseille & W.P van der Meulen, 
Alternatieven voor het beroep van rechtswege in 
de Rijkswet op het Nederlanderschap. Een onder-
zoek naar alternatieven voor ambtshalve hande-
lingen die leiden tot rechterlijke toetsing van het 
besluit tot intrekking van het Nederlanderschap 
in artikel 22a van de Rijkswet op het Nederlan-
derschap, Groningen: Rijksuniversiteit Gronin-
gen 2019). Kortom, een ietwat uitgebreidere mo-
tivering had voor de hand gelegen.

mr. dr. V.M. Bex-Reimert
Universitair docent migratierecht bij de Vakgroep 
Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde, 
Rijksuniversiteit Groningen

19

Vereiste van duurzame middelen bij 
voortgezet verblijf in strijd met standstill-be-
paling Besluit 1/80.

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State 
21 november 2019, 201806756/1/V1, 
ECLI:NL:RVS:2019:3946
(mr. Verheij, mr. Wissels, mr. Lange)
Noot mr. dr. H. Oosterom-Staples

Associatieovereenkomst EEG-Turkije, Besluit 
1/80. Standstill-bepaling. Voortgezet verblijf. 
Middelen van bestaan, duurzaamheid. 

[Associatieovereenkomst EEG-Turkije, Besluit 
1/80 art. 13; Vb 2000 art. 3.51 lid 8 sub a; Vc 
1982 B19/4.3, B11/7.3.3.2]Noot mr. dr. H. Oosterom-Staples

Aan de vreemdeling is voortgezet verblijf gewei-
gerd omdat hij aan het einde van het zoekjaar 
weliswaar beschikt over een arbeidsplaats voor 
nog een jaar, maar hij daarmee niet aan het mid-
delenvereiste voldoet omdat de inkomsten uit de 
nulurenovereenkomst niet zijn aan te merken als 
duurzaam.
Uit het arrest Toprak en Oguz («JV» 2011/70, m.nt. 
Hoogenboom), volgt dat een aanscherping na 
versoepeling van het op 1 december 1980 gelden-
de beleid een verboden nieuwe beperking als be-
doeld in art. 13 Besluit 1/80 vormt, ook als die 
aanscherping neerkomt op een herstel van het op 
1 december 1980 geldende beleid. Voor de beant-
woording van de vraag of deze situatie zich voor-
doet, is van belang wat voor de vreemdeling het 
meest gunstige beleid op of na 1 december 1980 
is geweest.
In dit geval is de SvJ&V uitgegaan van het beleid 
dat gold ten tijde van de afschaffing van het zoek-
jaarbeleid op 31 maart 2001, de dag vóór de in-
werkingtreding van de Vw 2000. Dat houdt ver-
band met het in het besluit op bezwaar genoemde 
art. 3.51 lid 8 sub a Vb 2000 en de in de nota van 
toelichting op p. 18, bij het Besluit van 27 maart 
2012 (Stb. 2012, 148), genoemde Vc 1982, waarvan 
de kern is dat de betrokken vreemdeling uiterlijk 
op het einde van het zoekjaar beschikt over een 


