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SAMENVATTING 
Met het verdrag van Maastricht werd het Unieburgerschap uitgerold over de Europese Unie. 

Economisch niet-actieve Unieburgers konden voortaan gebruik maken van het recht op vrij verkeer 

van personen. Het Hof van Justitie gaf daarna met zijn rechtspraak dit Unieburgerschap een sociaal 

gelaat. Deze rechtspraak werd geïncorporeerd in richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht op vrij 

verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun 

familieleden. Dit wettelijk kader laat heel wat onduidelijkheid bestaan met de begrippen "sociale 

bijstand", "voldoende bestaansmiddelen" en "onredelijke belasting" in richtlijn 2004/38. Met zijn 

arresten Dano, Alimanovic en García-Nieto bracht het Hof van Justitie meer duidelijkheid.  

Het eerste deel licht toe hoe deze rechtspraak economisch niet-actieve Unieburgers raakt in hun 

sociale minimumbescherming wanneer zij in een andere lidstaat verblijven. Deze meesterproef 

vertrekt voor de goede orde vanuit een werkdefinitie van het begrip "sociale 

minimumbescherming". Daarin komt meteen de link met de menselijke waardigheid tot uiting. Het 

tweede deel maakt duidelijk dat de Europese Unie doelstellingen heeft die aansluiten bij het 

verstrekken van een sociale minimumbescherming binnen de Europese Unie. Er doen zich echter 

enkele barrières voor om een sociale minimumbescherming te verwezenlijken binnen haar 

bevoegdheden voor economisch niet-actieve Unieburgers.  

Naar aanleiding van deze vaststelling behandelt het derde deel of een economisch niet-actieve 

Unieburger een sociale minimumbescherming kan afdwingen van een Unielidstaat, waar hij of zij 

verblijft, door middel van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (EU-Handvest). 

De analyse gaat uit van artikelen die een link vertonen met de menselijke waardigheid. Artikel 34, 

lid 3 EU-Handvest blijkt hiervoor wel inhoudelijk geschikt, maar het ontbeert de gewenste 

afdwingbaarheid. De meesterproef sluit af met een onderzoek naar artikel 1 EU-Handvest. Voor de 

invulling van "menselijke waardigheid" in functie van een sociale minimumbescherming wordt 

rechtspraak van diverse oorsprong bestudeerd. Rechtspraak van het Hof van Justitie, het Europees 

Hof voor de rechten van de Mens, het Bundesverfassungsgericht, het House of Lords, het 

Højesteret, en zo meer komt aan bod. Hieruit blijkt dat artikel 1 EU-Handvest inhoudelijk dienst 

kan doen om de ondergrens van een sociale minimumbescherming af te bakenen. Rechtsleer en 

rechtspraak bieden dan weer voldoende argumenten om te stellen dat artikel 1 EU-Handvest, al dan 

niet in combinatie met artikel 34, lid 3 EU-Handvest, de gewenste positieve afdwingbaarheid biedt 

om deze sociale minimumbescherming af te dwingen van de Unielidstaten. 
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INLEIDING 
"Zowel op economisch, sociaal als politiek vlak pleit veel voor een sociaal Europa. We moeten 

alleen consensus bereiken over de vorm die wij daaraan in de toekomst willen geven. Er is zo 

veel om voor te vechten en om over na te denken."1  

1. De Europese Unie is niet meer weg te denken vandaag. Unieburgers verwachten veel en ook 

steeds meer van de Europese Unie. VANDENBROUCKE uit bijvoorbeeld expliciet de wens 

voor een sociale(re) Europese Unie.2 Deze thesis wil eveneens het idee van een "socialere 

Europese Unie" kracht bijzetten. Het ruime onderzoeksdomein van waaruit de onderzoeksvraag 

voor deze thesis werd afgebakend is namelijk: Sociale minimumbescherming en de rol van het 

recht op menselijke waardigheid binnen de Europese Unie.  

PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSMETHODOLOGIE 

BESPREKING VAN HET RUIME ONDERZOEKSDOMEIN 

2. Deze meesterproef staat aldus helemaal in het teken van sociale minimumbescherming. De 

voorstudie voor deze meesterproef bracht al snel aan het licht dat een ruim begrip als “sociale 

minimumbescherming” niet eenduidig gehanteerd of bestudeerd wordt met betrekking tot het 

recht van de Europese Unie. Er zijn immers verschillende interpretaties denkbaar. Gaat het om 

een grondrechtelijke sociale bescherming? Gaat het om een minimum aan bescherming tegen de 

traditionele sociale risico's, zoals werkloosheid? Gaat het om de bescherming geboden door de 

sociale bijstand? Een grondige conceptanalyse van het begrip "sociale minimumbescherming" 

valt buiten het bestek van deze meesterproef, maar het begrip moet hier wel noodgedwongen 

een invulling krijgen. Deze werkdefinitie zal immers dienen als richtsnoer doorheen de 

meesterproef en helpt bij het maken en verklaren van keuzes, die onvermijdelijk zijn bij het 

schrijven van een meesterproef. 

In het kader van deze meesterproef zal sociale minimumbescherming daarom de volgende 

invulling krijgen: Het is de sociale bescherming, in principe geboden door middel van de sociale 

bijstand, tegen armoede en sociale uitsluiting, zodat personen menswaardig kunnen leven.  

                                                
1 Discussienota (Comm.) over de sociale dimensie van europa, 26 april 2017, COM(2017) 206 final, 2. 
2 F. VANDENBROUCKE, "Why we need a European social Union", Reflets et Perspectives de la Vie Economique 
2013, afl. 2-3, 97-112. 
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3. Voor deze definitie zijn een aantal argumenten te vinden. Zo gebruiken bepaalde auteurs 

"sociale minimumvoorzieningen" als term voor socialebijstandsregelingen.3 De term sociale 

minimumbescherming wordt dus vaak begrepen in het licht van de sociale bijstand. PIETERS 

en NUßBERGER definiëren socialebijstandsregelingen dan weer als de regelingen tegen het 

risico van behoeftigheid die aldus gericht zijn op het verschaffen van de middelen om een 

menswaardig bestaan te leiden.4 Advocaat-generaal WATHELET wijst ook op de hoofdfunctie 

van socialebijstandsuitkeringen, namelijk het dekken van de eerste levensbehoeften die 

noodzakelijk zijn om menswaardig te leven.5  

4. Deze definitie steunt bovendien op de opvatting van de Europese Commissie. De Europese 

Commissie heeft er bij het opstellen van artikel 14 van de Pijler van de sociale rechten van de 

Europese Unie voor gekozen om het minimuminkomen te noemen als een specifieke vorm van 

voorziening.6 Dit minimuminkomen moet, ten voordele van mensen die geen beroep kunnen 

doen op socialezekerheidsuitkeringen, armoede en sociale uitsluiting bestrijden en het mogelijk 

maken in alle levensfasen een waardig leven te leiden.7 Deze werkdefinitie sluit daarnaast goed 

aan bij de kernwoorden "armoede" en "sociale uitsluiting" die frequent terugkomen in de 

formulering van de doelstellingen en bevoegdheden van de Europese Unie. Doorheen deze 

meesterproef stapelen de argumenten voor deze definitie zich nog verder op.  

5. De lidstaten van de Europese Unie dragen zélf de bevoegdheid om hun socialezekerheidsstelsel 

en socialebijstandsstelsel invulling en vorm te geven. Dit bemoeilijkt vanzelfsprekend het geven 

van een eenduidige definitie van sociale bijstand. Daarin ligt ook de meerwaarde van het 

gebruik van de term sociale minimumbescherming. Deze term moet beklemtonen dat het 

zwaartepunt ligt op de minimale bescherming geboden door middel van een systeem van sociale 

                                                
3 S. BOUCKAERT, "Grondrechten en de minimumvoorzieningen. In welke mate zijn verschillen in behandeling op 
basis van nationaliteit of verblijfsstatus nog toegelaten?" in A. VAN REGENMORTEL en H. VERSCHUEREN (eds.), 
Grondrechten en sociale zekerheid, Brugge, die Keure, 2016, (349) 351-353; H. VERSCHUEREN, "Toegang tot 
minimumvoorzieningen voor mensen zonder papieren: Een aftasten van de grenzen van het Europees recht", TSR 2005, 
(731) 735; G. VONK, "Het recht van mensen zonder papieren op minimumvoorzieningen: De invloed van 
internationale grondrechtenverklaringen", TSR 2005, (585) 589-594. 
4 A. NUßBERGER, "Artikel 34 GRCh: Soziale Sicherheit und soziale Unterstützung" in P. J. TETTINGER en K. 
STERN (eds.), Kölner Gemeinschafts-Kommentar zur Europäische Grundrechte-Charta, München, C.H. Beck, 2006, 
(566) 585; D. PIETERS, Sociale zekerheid begrijpen, Leuven, Acco, 2008, 161.  
5 Concl. Adv. Gen. M. WATHELET bij HvJ 15 september 2015, nr. C-67/14, ECLI:EU:C:2015:597, Jobcenter Berlin 
Neukölln/Nazifa Alimanovic, Sonita Alimanovic, e.a., nr. 72. 
6 Werkdocument (Comm.) bij de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's inzake de oprichting van een Europese pijler van sociale 
rechten, 26 april 2017, SWD(2017) 201 final, 61. 
7 Werkdocument (Comm.) bij de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's inzake de oprichting van een Europese pijler van sociale 
rechten, 26 april 2017, SWD(2017) 201 final, 61. 
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uitkeringen, zodat mensen waardig kunnen leven. Daarmee ligt het zwaartepunt niet op de 

kwalificatie of uitwerking die een land zou geven aan diens "sociale bijstand". 

DUIDING VAN DE PROBLEEMSTELLING 

6. Het probleem zal worden geschetst aan de hand van een denkbeeldig voorbeeld. Meneer Duvel 

en mevrouw Liefmans zijn beiden vijftigers, afkomstig van Nederland en net werkloos door een 

groot collectief ontslag. Ze reizen in februari 2017 naar Wallonië met hun opgespaarde geld. Na 

twee weken besluiten ze een appartement te huren in België. Twee weken daarna worden ze 

door een verkeersongeval beiden volledig werkonbekwaam. Tot dan hadden zij nog nooit in 

België werk gezocht. Meneer Duvel en mevrouw Liefmans moeten meteen intrekken in een 

zorginstelling, wat zeer hoge kosten met zich meebrengt. Zij zien zich financieel genoodzaakt 

om gezamenlijk een IVT-uitkering8 aan te vragen. Volgens de huidige rechtspraak van het Hof 

van Justitie, over richtlijn 2004/389 en verordening 883/200410, mogen de bevoegde instanties 

deze uitkeringen automatisch bij wet, dus zonder enige beoordeling, weigeren aan economisch 

niet-actieve Unieburgers met deze verblijfsduur. Ook Nederland, het land van herkomst, moet 

geen soortgelijke uitkering betalen. Het spreekt voor zich dat deze economisch niet-actieve 

Unieburgers op deze manier in financiële problemen komen, wanneer geen van beide landen 

ingrijpt. Verdere nuanceringen komen verderop in deze meesterproef  

7. Bovendien heeft de Uniewetgever in verband met deze materie geen verdere wetgevende 

maatregelen genomen. Naar aanleiding van de rechtspraak van het Hof van Justitie (over de 

situatie van werkzoekenden) stelt VERSCHUEREN in een bijdrage expliciet de prangende 

vraag: "Heeft een Unieburger (…), dan krachtens het Unierecht geen recht op 'een 

menswaardig bestaan'? Wat is dan nog de betekenis van artikel 1 EU-Handvest (…), of van 

artikel 34, derde lid EU-Handvest (…)?"11 Deze artikelen verwoorden respectievelijk de 

menselijke waardigheid en het recht op sociale bijstand in het Handvest van de Grondrechten 

                                                
8 Wet 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan [personen met een handicap], BS 1 april 1987, 4832. 
9 Richtl.EP/Raad nr. 2004/38/EG, 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, Pb.L. 29 juni 2004, afl. 229, 35. 
10 Verord.EP/Raad nr. 883/2004, 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, Pb.L. 30 
april 2004, afl. 166, 1. 
11 H. VERSCHUEREN, "Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-actieve migrerende 
unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?", TSR 2016, (291) 318-319. 
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van de Europese Unie (EU-Handvest)12. Zo komt de menselijke waardigheid in het vizier, ook 

voor economisch niet-actieve Unieburgers.13  

AFBAKENING VAN DE ONDERZOEKSVRAAG EN DE BIJHORENDE 
ONDERZOEKSMETHODOLOGIE 

8. Kortom, deze vraagstelling van VERSCHUEREN vormt de aanzet voor de uiteindelijke 

onderzoeksvraag van deze masterproef, hier in vraagvorm geformuleerd: "Kunnen economisch 

niet-actieve Unieburgers zich beroepen op een recht op menselijke waardigheid om een sociale 

minimumbescherming af te dwingen in de Unielidstaat van verblijf?" Deze onderzoeksvraag vat 

enkele subonderzoeksvragen samen. 

9. De eerste vraag die opkwam, was de volgende: "Welk probleem met een sociale 

minimumbescherming kan zich concreet voordoen door richtlijn 2004/38 en 

coördinatieverordening 883/2004 wanneer een economisch niet-actieve Unieburger in een 

andere lidstaat verblijft?"  

Het gaat hier om een beschrijvende onderzoeksvraag. Om een antwoord te bieden op deze 

vraag, behandelt deel I eerst het wettelijk kader binnen de Europese Unie en de rechtspraak van 

het Hof van Justitie hierover. Vervolgens komt de rechtspraak van het Hof van Justitie in de 

zaken Brey, Dano, Alimanovic en García-Nieto aan bod. Deze rechtspraak vormt per slot van 

rekening het probleem van waaruit deze meesterproef vertrekt. Deel I sluit af met een 

bespreking van het verschil in terminologie tussen richtlijn 2004/38 en verordening 883/2004. 

10. Daaropvolgend stak een andere vraag de kop op: "Kan de Europese Unie al dan niet optreden 

om een sociale minimumbescherming aan te reiken aan deze economisch niet-actieve 

Unieburgers?" Ook hier gaat het om een beschrijvende onderzoeksvraag.  

Op het eerste zicht lijkt de Europese Unie niet veel bevoegdheden te hebben om een sociale 

minimumbescherming te bewerkstelligen voor deze Unieburgers. Daarom belicht deel II van de 

meesterproef de voornemens en de daartegenover staande bevoegdheden die de Europese Unie 

heeft in deze materie. Deel II sluit af met een antwoord op de vraag of de te volgen  procedures 

toelaten aan de Europese Unie om een sociale minimumbescherming te bieden aan de 

economisch niet-actieve Unieburgers. Mogelijk leidt het antwoord ertoe dat deze Unieburgers 

zelf hun verdediging willen opnemen. In de centrale onderzoeksvraag doelt het woord "kunnen" 

                                                
12 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 18 december 2000 (hierna: EU-Handvest). 
13 H. VERSCHUEREN, "Free movement of EU citizens: Including for the poor?", MJ 2015, (10) 22. 
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om die reden op de mogelijkheid die economisch niet-actieve Unieburgers al dan niet hebben 

om die bescherming af te dwingen. 

11. Nadien rees deze vraag: "Kunnen EU-Handvestbepalingen met een link naar de menselijke 

waardigheid dienen om een sociale minimumbescherming voor economisch niet-actieve 

Unieburgers af te dwingen van de Unielidstaat waar zij verblijven?" Het gaat hier om een 

evaluatieve vraag. Alvorens in te gaan op deze vraag geeft deel III een korte voorgeschiedenis 

en algemene informatie over het EU-Handvest. Vervolgens dienen enkele artikelen van het EU-

Handvest zich aan die passen bij de werkdefinitie van sociale minimumbescherming en 

bijgevolg een link vertonen met de menselijke waardigheid. Artikel 34, lid 3 EU-Handvest is 

een goed vertrekpunt, omdat het een verwijzing naar zowel de sociale bijstand, als naar de 

menselijke waardigheid bevat. De inhoud en de afdwingbaarheid van artikel 34, lid 3 EU-

Handvest komen dan aan bod. Daarna wordt artikel 25 EU-Handvest besproken. Tot slot komt 

de menselijke waardigheid in artikel 1 EU-Handvest ter sprake. De menselijke waardigheid kent 

geen algemene definitie. Voor een inhoudelijk invulling wordt daarom achtereenvolgens de 

rechtspraak van het Hof van Justitie, van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en van 

andere nationale gerechtshoven bestudeerd. Voor de nationale rechtspraak viel de keuze op 

rechtspraak uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Hongarije. Dit deel sluit af 

met informatie over de afdwingbaarheid van artikel 1 EU-Handvest. 

12. Uiteindelijk zal deze meesterproef een antwoord formuleren op de centrale evaluatieve 

onderzoeksvraag. De centrale onderzoeksvraag spreekt van "een" recht op menselijke 

waardigheid. Zo blijft de lezer nog in het ongewisse over de afdwingbaarheid van de menselijke 

waardigheid en over het al dan niet bestaan van een recht, in de rechtsorde van de Europese 

Unie. 

RELEVANTIE 

13. Eerst en vooral heeft deze meesterproef vanuit rechtswetenschappelijk oogpunt belang. 

VERSCHUEREN stelt de hierboven geciteerde vraag in enkele bijdragen, maar laat daarbij het 

antwoord open.14 Het EU-Handvest is een jonge grondrechtenverzameling. Geleidelijk aan 

becommentariëren meer en meer auteurs het EU-Handvest. Dit brengt met zich mee dat een 

                                                
14 H. VERSCHUEREN, "Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-actieve migrerende 
unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?", TSR 2016, (291) 318-319; H. VERSCHUEREN, "Free movement of 
EU citizens: Including for the poor?", MJ 2015, (10) 22. 
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concrete vraag, zoals de centrale onderzoeksvraag van deze meesterproef, tot op heden weinig 

gesteld én onderzocht is.  

14. Ten tweede heeft dit onderzoek een al dan niet beperkte maatschappelijke relevantie binnen de 

Europese Unie. Uiteraard is de weerklank van een meesterproef beperkt en moet een student 

nederig blijven. Toch gaat de onderzoeksvraag ook uit van een gekoesterde hoop. Deze bestaat 

erin dat het beantwoorden van deze onderzoeksvraag in de toekomst belangrijk kan zijn voor die 

concrete gevallen waarin economisch niet-actieve Unieburgers geen recht zouden hebben op 

een sociale minimumbescherming in een andere Unielidstaat en zo in armoede verzeild geraken. 

BEPERKINGEN VAN DE MEESTERPROEF 

15. De werkdefinitie van sociale minimumbescherming zorgt onmiskenbaar voor de eerste 

begrenzing van deze meesterproef. Deze sociale minimumbescherming wordt per definitie 

afgedwongen van de overheid en niet van andere Unieburgers.15 Om die reden speelt het 

leerstuk van de horizontale werking van het EU-Handvest geen rol voor deze meesterproef.16 

Om diezelfde reden valt artikel 31 EU-Handvest buiten het bestek van deze meesterproef. Dit 

artikel beschermt werknemers en alludeert hiervoor op de menselijke waardigheid.17 Hier gaat 

het echter over arbeidsomstandigheden die gekoppeld worden aan de menselijke waardigheid.18 

Dit artikel behoort aldus tot de rechtstak van het arbeidsrecht en sluit daarom niet aan bij de 

werkdefinitie van sociale minimumbescherming. Ook het arrest Commissie v. Verenigd 

Koninkrijk komt niet aan bod, omdat het Hof van Justitie zich daar uitspreekt over een 

traditionele socialezekerheidsuitkering. 

16. Deze meesterproef zal de nadruk leggen op economisch niet-actieve Unieburgers die het recht 

op vrij verkeer als titularis uitoefenen. Familieleden van deze Unieburgers hebben via hen 

volgens richtlijn 2004/38 ook een afgeleid recht op verblijf, maar deze meesterproef zal zich 

niet specifiek toespitsen op hun situatie. In deze meesterproef wordt uitgegaan van een 

volwassene als titularis van het vrij verkeer van personen. Problemen met sociale 

                                                
15 E. EICHENHOFER, "Social security as a human right: a European perspective" in F. PENNINGS en G. VONK 
(eds.), Research handbook on European social security law, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2015, (3) 16-17. 
16 J.M. EMAUS, "Rechten, beginselen en horizontale directe werking van de grondrechten uit het EU-Handvest", NTBR 
2015, (67) 69; Definitie van horizontale werking op volgende website: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14547 (consultatie 1 mei 2018). 
17 B. RUDOLF, “Artikel 31 Gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen” in J. MEYER (ed.), Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, 2014, (499) 504. 
18 A. BOGG, "Article 31" in S. PEERS, T. HERVEY, J. KENNER en A. WARD (eds.), The EU charter of fundamental 
rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, 2014, (833) 845-846. 
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minimumbescherming van kinderen als titularis van dit recht zullen immers een zeldzaamheid 

zijn.  

17. Het onderscheid tussen economisch actieve, werkzoekende en economisch niet-actieve 

Unieburgers is enkel relevant wanneer het gaat om Unieburgers met een beperkt verblijfsrecht 

in een Unielidstaat. Eens een Unieburger een ononderbroken periode van vijf jaar op het 

grondgebied van een Unielidstaat heeft verbleven, krijgt hij een onbeperkt verblijfsrecht.19 Deze 

Unieburgers kunnen dit duurzaam verblijfsrecht enkel verliezen indien ze na het verkrijgen van 

het duurzaam verblijfsrecht meer dan twee achtereenvolgende jaren wegbleven uit het 

gastland.20 Een Unielidstaat moet een Unieburger (met een andere nationaliteit) met een 

onbeperkt verblijfsrecht op eenzelfde manier behandelen als zijn eigen burgers en kan de 

Unieburgers niet uitsluiten van het recht op sociale bijstand.21 Unieburgers met een duurzaam 

verblijfsrecht komen om die reden niet in de situatie van de probleemstelling terecht. 

18. Zoals het voorbeeld van de probleemstelling hierboven illustreerde, legt deze meesterproef zich 

toe op een sociale minimumbescherming voor Unieburgers die zich ondubbelzinnig over de 

landsgrenzen richting andere Unielidstaten begeven en daar aanspraak willen maken op een 

uitkering met socialebijstandskarakter. Hierdoor is deze meesterproef niet gericht op situaties 

van derdelanders zoals in de zaken Zambrano en McCarthy. Ook asielzoekers en subsidiair 

beschermden vallen niet onder het bestek. Toch komen in deel III enkele arresten aan bod met 

betrekking tot asielzoekers en/of subsidiair beschermden, maar dan enkel met het doel om een 

invulling te geven aan de menselijke waardigheid. 

19. De precaire situatie waarin sommige economisch niet-actieve Unieburgers kunnen verzeild 

geraken, na een uitoefening van hun recht op vrij verkeer, komt voort uit de rechtspraak van het 

Hof van Justitie. Vandaar wordt de link tussen een sociale minimumbescherming en de 

menselijke waardigheid, in deel III van deze meesterproef, enkel bestudeerd op basis van de 

rechtspraak. Naast de rechtspraak van het Hof van Justitie en van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens (EHRM), volgt ook een bespreking van nationale rechtspraak. Een eerste 

grondige studie van de rechtsliteratuur in verband met deze link leidde tot de keuze voor de 

nationale rechtspraak van vier landen: Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en 

Hongarije. Daarbij gaat het hoofdzakelijk over de rechtspraak van Hogere rechtscolleges. 

Omdat de taalbarrière verregaand onderzoek belemmert, blijft de studie van de rechtspraak van 
                                                
19 Art. 16, lid 1 Richtl. 2004/38. 
20 Art.16, lid 4 ibid. 
21 Art. 16 en 24 ibid. 
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deze laatste twee landen eerder beperkt. Dat maakt echter de vermelding van deze nationale 

rechtspraak niet minder belangrijk.  
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DEEL I: VRIJ VERKEER VAN PERSONEN EN SOCIALE 
MINIMUMBESCHERMING 
HOOFDSTUK I. ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN VERORDENING 883/2004 EN 
RICHTLIJN 2004/38 

20. De inleiding zinspeelde al op de rechtspraak van het Hof van Justitie, over richtlijn 2004/38 en 

verordening 883/2004, die een problematische situatie kan creëren voor economisch niet-actieve 

Unieburgers. Om het heden te begrijpen, moet men het verleden kennen. Daarom behandelt dit 

hoofdstuk kort en selectief de geschiedenis van de Europese Unie in verband met het recht op 

vrij verkeer en de coördinatie van de sociale zekerheid. De coördinatieregeling in verordening 

883/2004 zal immers nog relevant blijken voor de sociale minimumbescherming van 

Unieburgers.  

21. Het vrij verkeer van personen vindt zijn oorsprong in het Verdrag tot Oprichting van de 

Europese Economische Gemeenschap afgesloten te Rome.22 Dit verdrag ging in 1 januari 1958 

van kracht tussen zes Europese landen, waaronder België.  Het verdrag van Rome voorzag in 

een overgangsperiode voor de verwezenlijking van het vrij verkeer van werknemers en 

zelfstandigen binnen de Europese Economische Gemeenschap.23 Ter verwezenlijking van dit 

vrij verkeer nam de Raad van de Europese Gemeenschappen later verordeningen en richtlijnen 

aan.24 In verband met deze periode spreken sommige auteurs over een voorbode van het 

Europees burgerschap.25 Dit burgerschap met zijn recht op vrij verkeer en non-discriminatie, op 

grond van nationaliteit, was dus initieel gericht op economische actieve burgers, in lijn met een 

"interne markt"-logica.26 Stilaan vielen economisch niet-actieve personen, zoals bijvoorbeeld 

ontvangers van diensten27, echter ook onder dit burgerschap dankzij een ruime uitlegging door 

                                                
22 Verdrag 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, niet gepubliceerd in het 
Publicatieblad van de Europese Unie (hierna: EEG-Verdrag), 
23 Art. 8, 48 en 52 e.v. EEG-Verdrag. 
24 Enkele voorbeelden: Richtl.Raad nr. 73/148/EEG, 21 mei 1973 inzake de opheffing van de beperkingen van de 
verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de Lid-Staten binnen de Gemeenschap ter zake van vestiging en 
verrichten van diensten, Pb.L. 28 juni 1973, afl. 172, 14; Verord.Raad nr. 1612/68, 15 oktober 1968 betreffende het 
vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap, Pb.L. 19 oktober 1968, afl. 257, 2. 
25 G. DAVIES, "The High Water Point of Free Movement of Persons: Ending Benefit Tourism and Rescuing Welfare", 
JSWFL 2004, (211) 219; D. FRIEDRICH, P. NANZ en K. BLOMME, "Free movement and the emergence of European 
social citizenship", ÖZP 2012, (383) 385-386; F. JACOBS, "Citizenship of the European Union – A legal analysis", 
ELJ 2007, (591) 592-593; D. KOCHENOV en R. PLENDER, "EU citizenship: from an incipient form to an incipient 
substance? The discovery of the treaty text", E.L.Rev. 2012, (369) 372-374. 
26 F. JACOBS, "Citizenship of the European Union – A legal analysis", ELJ 2007, (591) 592-593; K. LENAERTS en T. 
HERREMANS, "Contours of a European social union in the case-law of the European Court of Justice", EuConst 2006, 
(101) 103. 
27 HvJ 2 februari 1989, nr. 186/87, ECLI:EU:C:1989:47, I. W. Cowan/Trésor public, nr. 15-17. 
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het Hof van Justitie.28 Dit vrij verkeer van werknemers en zelfstandigen is hedendaags 

neergeschreven respectievelijk in de artikelen 45 en 49 van het Verdrag betreffende de Werking 

van de Europese Unie (VWEU). 

22. Met het verdrag van Maastricht, beter bekend als het oorspronkelijke verdrag betreffende de 

Europese Unie veranderde de "Europese Economische Gemeenschap" in november 199329 in de 

"Europese Gemeenschap".30 Gelijktijdig codificeerde dit verdrag het Europees Burgerschap.31 

Samen met dit verdrag werden ook het protocol32 en de overeenkomst33 betreffende de sociale 

politiek gepubliceerd. Hiermee kwamen elf lidstaten van de Europese Gemeenschap overeen om 

bepaalde sociale doelstellingen op Europees gemeenschappelijk niveau te verwezenlijken met 

behulp van een ondersteuning en aanvulling door de Europese Gemeenschap.34 

23. Dit Europees Burgerschap werd ingeschreven en gedefinieerd in wat nu artikel 20 VWEU is 

(oud artikel 8 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) volgens de nummering van 

het verdrag van Maastricht)35. Een Europees burger is volgens dit artikel eender wie die de 

nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezit. Huidig artikel 21 VWEU (oud artikel 

8A VEU volgens het verdrag van Maastricht)36 breidde het recht op vrij verkeer uit ten gunste 

van alle Unieburgers. Zo codificeerde het verdrag voortaan ook het reis- en verblijfsrecht in de 

Europese Gemeenschap voor ten voordele van economisch niet-actieve Unieburgers. Artikel 21 

VWEU bepaalt wel dat de verdragen en hun uitvoeringsbepalingen hieraan beperkingen en 

                                                
28 HvJ 7 juli 1992, nr. C-370/90, The Queen/Immigration Appeal Tribunal en S. Singh, nr. 18, 21 en 25; F. JACOBS, 
"Citizenship of the European Union – A legal analysis", ELJ 2007, (591) 592-593; D. KOCHENOV en R. PLENDER, 
"EU citizenship: from an incipient form to an incipient substance? The discovery of the treaty text", E.L.Rev. 2012, 
(369) 373 en 380-381; S. O'LEARY, "Developing an ever closer union between the peoples of Europe? A reappraisal of 
the case law of the Court of Justice on the free movement of persons and EU citizenship", YEL 2008, (167) 169. 
29 1 november 1993 is de datum van inwerkingtreding van het verdrag van Maastricht volgens deze website van het 
Europese Parlement: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/nl/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.3.html 
(consultatie 1 mei 2018). 
30 Art. G, a. verdrag 29 juli 1992 betreffende de Europese Unie, Pb.C. 29 juli 1992, afl. 191, 1. 
31 Art. B, 3e streepje en 8 verdrag 29 juli 1992 betreffende de Europese Unie, Pb.C. 29 juli 1992, afl. 191, 1; D. 
KOCHENOV en R. PLENDER, "EU citizenship: from an incipient form to an incipient substance? The discovery of 
the treaty text", E.L.Rev. 2012, (369) 374-375. 
32 Prot. betreffende de sociale politiek, Pb.C. 29 juli 1992, afl. 191, 90. 
33 Ov. betreffende de sociale politiek gesloten tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap met uitzondering van 
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Pb.C. 29 juli 1992, afl. 191, 91. 
34 Art. 1 en 2 Ov. betreffende de sociale politiek gesloten tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap met 
uitzondering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Pb.C. 29 juli 1992, afl. 191, 91. 
35 Concordantietabellen bij het verdrag van Amsterdam, Pb.C. 10 november 1997, afl. 340, 85; Concordantietabellen bij 
het verdrag van Lissabon, Pb.C. 17 december 2007, afl. 306, 202; Oud art. 8 VEU werd art. 17 VEU door de 
hernummering door het verdrag van Amsterdam. Art. 17 VEU werd op zijn beurt art. 20 VWEU door het verdrag van 
Lissabon. 
36 Concordantietabellen bij het verdrag van Amsterdam, Pb.C. 10 november 1997, afl. 340, 85; Concordantietabellen bij 
het verdrag van Lissabon, Pb.C. 17 december 2007, afl. 306, 202; Oud art. 8A VEU werd art. 18 VEU door de 
hernummering door het verdrag van Amsterdam. Art. 18 VEU werd op zijn beurt art. 21 VWEU door het verdrag van 
Lissabon. 
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voorwaarden kunnen aanbrengen. De artikelen over het vrij verkeer van personen worden 

tegenwoordig verder uitgevoerd door middel van richtlijn 2004/3837.38 Deze richtlijn voegde 

verschillende voorgaande (fragmentarische) regelgeving samen.39   

24. In het voordeel van dit vrij verkeer van personen heeft de Europese Unie sinds 1958 

verschillende maatregelen genomen om de socialezekerheidsstelsels van lidstaten te 

coördineren.40 De Europese Unie verving de voorgaande maatregelen met verordening 

883/200441, later gewijzigd door verordening 988/200942. De nieuwe regeling trad in werking 

op 1 mei 2010 door toepassingsverordening 987/200943.44 In een aantal situaties blijven de oude 

regelingen evenwel nog een tijd van toepassing.45 Verordening 883/2004 moet voorkomen dat 

er zich wetsconflicten voordoen tussen de verschillende nationale (socialezekerheids-) 

wetgeving, wanneer een Unieburger zich binnen de EU verplaatst over de lidstatelijke grenzen 

heen.46 Dit zou immers het vrij verkeer van personen afremmen of onaantrekkelijk maken.47 Na 

                                                
37 Richtl.EP/Raad nr. 2004/38/EG, 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, Pb.L. 29 juni 2004, afl. 229, 35 (hierna: Richtl. 2004/38). 
38 K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2017, 116-118 en 162. 
39 Overw. 4 Richtl. 2004/38; N. MOUSSIS, Acces to the European Union, Antwerpen, Intersentia, 2016, 133. 
40 Verord.Raad nr. 1408/71, 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op 
loontrekkende en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, Pb.L. 5 juli 1971, afl. 149, 2; 
Verord.Raad nr. 3, 25 september 1958 inzake de sociale zekerheid van migrerende werknemers, Pb.L. 16 december 
1958, afl. 30, 561; J. PAJU, The European Union and social security law, Oxford, Hart publishing, 2017, 13-14; D. 
PIETERS en P. SCHOUKENS, "De nieuwe Europese verordeningen 883/04 en 987/09" in F. HENDRICKX en D. 
SIMOENS (eds.), Arbeids- en socialezekerheidsrecht, Brugge, die Keure, 2010, (121) 121. 
41 Verord.EP/Raad nr. 883/2004, 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, Pb.L. 30 
april 2004, afl. 166, 1 (hierna: Verord. 883/2004).  
42 Verord.EP/Raad nr. 988/2009, 16 september 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, en tot vaststelling van de inhoud van de bijbehorende bijlagen, Pb.L. 30 
oktober 2009, afl. 284, 43.  
43 Verord.EP/Raad nr. 987/2009, 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) 
nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, Pb.L. 30 oktober 2009, afl. 284, 1 (hierna: 
Toepassingsverord. 987/2009).   
44 S. BUTTIËNS, E. DE BECKER, J. DE WEYER, N. MAROCCHI en P. SCHOUKENS, "Evoluties in wetgeving en 
rechtspraak binnen het Europees socialezekerheidsrecht" in J. PUT en Y. STEVENS (eds.), Ontwikkelingen van de 
sociale zekerheid 2011-2016, Brugge, die Keure, 2016, (1) 22. 
45 Art. 87 Verord. 883/2004; ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE 
SOCIALEZEKERHEIDSSYSTEMEN, Praktische gids over de toepasselijke wetgeving in de Europese Unie (EU), de 
Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, 2013, 
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=0&policyArea=0&subCategory=0&country=0&year=0&advSearch
Key=4944&mode=advancedSubmit&langId=en (consultatie 1 mei 2018), 56; S. BUTTIËNS, E. DE BECKER, J. DE 
WEYER, N. MAROCCHI en P. SCHOUKENS, "Evoluties in wetgeving en rechtspraak binnen het Europees 
socialezekerheidsrecht" in J. PUT en Y. STEVENS (eds.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2011-2016, Brugge, 
die Keure, 2016, (1) 23. 
46 D. PIETERS en P. SCHOUKENS, "De nieuwe Europese verordeningen 883/04 en 987/09" in F. HENDRICKX en D. 
SIMOENS (eds.), Arbeids- en socialezekerheidsrecht, Brugge, die Keure, 2010, (121) 121-122; N. ROGERS, R. 
SCANNEL en J. WALSH, Free movement of persons in the enlarged European Union, Londen, Sweet & Maxwell, 
2012, 238. 
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2011 werd deze verordening nog bijgewerkt door middel van verordening 465/201248 en 

verordening 1224/201249. 

HOOFDSTUK II. WETGEVING EN RECHTSPRAAK INZAKE HET VRIJ VERKEER 
VAN PERSONEN RELEVANT VOOR EEN SOCIALE MINIMUMBESCHERMING. 

25. Het onderwerp van deze meesterproef vindt zijn oorsprong in de gevolgen voor de sociale 

minimumbescherming van een economisch niet-actieve Unieburger wanneer deze het recht op 

vrij verkeer uitoefent. Om die reden behandelt dit hoofdstuk het wettelijke kader in verband met 

het vrij verkeer van personen en de uitlegging hiervan door rechtspraak. Afdeling I bespreekt 

welke invulling het Hof van Justitie geeft aan artikel 21 VWEU. Dat is per slot van rekening de 

verdragsrechtelijke verankering van het vrij verkeer van personen. Richtlijn 2004/38 geeft 

gestalte aan artikel 21 VWEU. Daarom begint afdeling II met een bespreking van richtlijn 

2004/38, gevolgd door een bespreking van verordening 883/2004, die sociale belemmeringen 

voor het vrij verkeer van personen wil wegnemen door middel van coördinatie. Bij gebrek aan 

een coördinatieregeling voor socialebijstandsuitkeringen, is er voor deze verordening ook een 

rol weggelegd in verband met een sociale minimumbescherming. Dit wordt verderop nog 

duidelijk. 

AFDELING I. RECHTSPRAAK VAN HET HOF VAN JUSTITIE 

§1. Over artikel 21 VWEU… 

26. Samengevat, artikelen 20, lid 2 en artikel 21 VWEU verbinden het reis- en verblijfsrecht met 

het Unieburgerschap. Het Hof van Justitie oordeelde sinds het verdrag van Maastricht 

meermaals dat (huidig) artikel 21 VWEU iedere Unieburger een direct, individueel en primair 

recht heeft op vrij verkeer, ook wel het reis- en verblijfsrecht genoemd.50 Het is een 

                                                                                                                                                            
47 Overw. 45 Verord. 883/2004; D. PIETERS en P. SCHOUKENS, "De nieuwe Europese verordeningen 883/04 en 
987/09" in F. HENDRICKX en D. SIMOENS (eds.), Arbeids- en socialezekerheidsrecht, Brugge, die Keure, 2010, 
(121) 121-122. 
48 Verord.EP/Raad nr. 465/2012, 22 mei 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van 
toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004, Pb.L. 8 juni 2012, afl. 149, 4. 
49 Verord.Comm. nr. 1224/2012, 18 december 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 
van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 
883/2004, Pb.L. 19 december 2012, afl. 349, 45. 
50 HvJ 24 oktober 2013, nr. C-220/12, ECLI:EU:C:2013:683, Andreas Ingemar Thiele Meneses/Region Hannover, nr. 
19; HvJ 5 mei 2011, nr. C-434/09, ECLI:EU:C:2011:277, Shirley McCarthy/Secretary of State for the Home 
Department, nr. 27; HvJ 7 september 2004, nr. C-456/02, ECLI:EU:C:2004:488, Michel Trojani/Openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn te Brussel (OCMW), nr. 31; HvJ 17 september 2002, nr. C-413/99, ECLI:EU:C:2001:385, 
Baumbast en R/Secretary of State for the Home Department, nr. 84. 
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fundamentele vrijheid51 in het EU-recht, die breed moet worden uitgelegd.52 De lidstaten 

kunnen alleen beperkingen en voorwaarden opleggen aan deze vrijheid voor zover zij 

nauwgezet de grenzen volgen die het Unierecht bepaalt en zij daarbij, in het bijzonder, het 

evenredigheidsbeginsel respecteren.53 Afwijkingen van dit fundamentele beginsel, toegelaten 

door het Unierecht, moeten daarbij strikt worden geïnterpreteerd.54 

§2. … in combinatie met artikel 18 VWEU 

27. De eerste jaren na het verdrag van Maastricht kreeg het Unieburgerschap dezelfde invulling als 

onder het verdrag van Rome, d.w.z. een "economische", maar brede invulling (randnummer 

21).55 Geleidelijk kreeg dit Unieburgerschap echter meer een sociaal gelaat. Het Hof van Justitie 

maakte hiervoor van het recht op non-discriminatie op basis van nationaliteit, in artikel 18 

VWEU, het zwaartepunt van het Unieburgerschap.56 Zo besloot het Hof van Justitie in haar 

arrest Martinez-Sala dat Unieburgers in een andere Unielidstaat dan waarvan zij de nationaliteit 

hebben een gelijke behandeling verdienen wat betreft sociale zekerheidsuitkeringen, zoals de 

                                                
51 HvJ 24 oktober 2013, nr. C-275/12, ECLI:EU:C:2013:684, Samantha Elrick/Bezirksregierung Köln, nr. 20; HvJ 18 
juli 2013, nr. C-523/11 en C-585/11, ECLI:EU:C:2013:524, Laurence Prinz/Region Hannover en Philipp 
Seeberger/Studentenwerk Heidelberg, nr. 25; HvJ 23 oktober 2007, nr. C-11/06 en C-12/06, ECLI:EU:C:2007:174, 
Rhiannon Morgan/Bezirksregierung Köln en Iris Bucher/Landrat des Kreises Düren, nr. 23; H. VERSCHUEREN, "Free 
movement of EU citizens: Including for the poor?", MJ 2015, (10) 12. 
52 HvJ 23 maart 2006, nr. C-408/03, ECLI:EU:C:2006:192, Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk 
België, nr. 40; HvJ 19 oktober 2004, nr. C-200/02, ECLI:EU:C:2004:307, Kunqian Catherine Zhu en Man Lavette 
Chen/Secretary of State for the Home Department, nr. 31; H. VERSCHUEREN, "Recht op sociale minimumuitkeringen 
en op verblijf voor economisch niet-actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?", TSR 2016, 
(291) 303. 
53 HvJ 19 september 2013, nr. C-140/12, ECLI:EU:C:2013:565, Pensionsversicherungsanstalt/Peter Brey, nr. 70; HvJ 
23 maart 2006, nr. C-408/03, ECLI:EU:C:2006:192, Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk België, 
nr. 39; HvJ 19 oktober 2004, nr. C-200/02, ECLI:EU:C:2004:307, Kunqian Catherine Zhu en Man Lavette 
Chen/Secretary of State for the Home Department, nr. 32; HvJ 17 september 2002, nr. C-413/99, ECLI:EU:C:2001:385, 
Baumbast en R/Secretary of State for the Home Department, nr. 91; H. VERSCHUEREN, "Recht op sociale 
minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of 
'uitkeringstoerisme'?", TSR 2016, (291) 303. 
54 HvJ 24 april 2012, nr. C-571/10, ECLI:EU:C:2012:233, Servet Kamberaj/Istituto per l’Edilizia sociale della 
Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano, 
nr. 86; HvJ 4 maart 2010, nr. C-578/08, ECLI:EU:C:2010:117, Rhimou Chakroun/Minister van Buitenlandse Zaken, nr. 
43. 
55 D. KOCHENOV en R. PLENDER, "EU citizenship: from an incipient form to an incipient substance? The discovery 
of the treaty text", E.L.Rev. 2012, (369) 374-375; D. KOSTAKOPOULOU, "The evolution of European Union 
citizenship", EPS 2008, (285) 286-288. 
56 S. O'LEARY, "Developing an ever closer union between the peoples of Europe? A reappraisal of the case law of the 
Court of Justice on the free movement of persons and EU citizenship", YEL 2008, (167) 170; P. SCHOUKENS, "From 
soft monitoring to enforceable action: A quest for new legal approaches in the EU fight against social exclusion", KU 
Leuven Euroforum Policy Papers 2013, afl. 5, 
https://www.kuleuven.be/metaforum/viewpic.php?LAN=N&TABLE=PUB&ID=2101 (consultatie 1 mei 2018), 33. 
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ouderschapsuitkering in dit geval.57 Wél moeten zij er wettig verblijven, zoals op grond van het 

nationale recht in deze zaak het geval was.58  

28. Daaropvolgend breidde het Hof van Justitie het non-discriminatiebeginsel op basis van 

nationaliteit uit naar socialebijstandsuitkeringen voor Unieburgers die op grond van het 

nationaal of EU-recht legaal in een Unielidstaat verbleven.59 Het Hof deed dit bijvoorbeeld in de 

zaak Grzelczyk60 en, specifiek voor economisch inactieve Unieburgers, in de zaak Trojani61.62 In 

principe moeten geldig verblijvende Unieburgers bijgevolg ook gelijk behandeld worden wat 

betreft de socialebijstandsuitkeringen. Volgens diezelfde rechtspraak mogen de Unielidstaten 

wel steeds de verblijfsvergunning van Unieburgers intrekken of niet verlengen, wanneer niet 

meer voldaan is aan de voorwaarden voor dit verblijfsrecht, zoals "het beschikken over 

voldoende bestaansmiddelen".63 De lidstaten mogen die beslissing echter niet automatisch 

nemen elke keer een Unieburger een beroep doet op een socialebijstandsuitkering.64 

29. De toegang tot socialebijstandsuitkeringen is evenwel niet onvoorwaardelijk.65 In de zaak 

Bidar66 liet het Hof van Justitie bijvoorbeeld toe de toekenning van socialebijstandsuitkeringen 

                                                
57 HvJ 12 mei 1998, nr. C-85/96, ECLI:EU:C:1998:217, M. Martínez Sala/Freistaat Bayern, nr. 61-65; J. PAJU, The 
European Union and social security law, Oxford, Hart publishing, 2017, 120. 
58 HvJ 12 mei 1998, nr. C-85/96, ECLI:EU:C:1998:217, M. Martínez Sala/Freistaat Bayern, nr. 60-61; M. COUSINS, 
"The baseless fabric of this vision: EU citizenship, the right to reside and EU law", J.S.S.L. 2016, (89) 91-92. 
59 M. COUSINS, "The baseless fabric of this vision: EU citizenship, the right to reside and EU law", J.S.S.L. 2016, (89) 
90-92; D. FRIEDRICH, P. NANZ en K. BLOMME, "Free movement and the emergence of European social 
citizenship", ÖZP 2012, (383) 394; F. JACOBS, "Citizenship of the European Union – A legal analysis", ELJ 2007, 
(591) 600; J. PAJU, The European Union and social security law, Oxford, Hart publishing, 2017, 121; P. 
SCHOUKENS, "From soft monitoring to enforceable action: A quest for new legal approaches in the EU fight against 
social exclusion", KU Leuven Euroforum Policy Papers 2013, afl. 5, 
https://www.kuleuven.be/metaforum/viewpic.php?LAN=N&TABLE=PUB&ID=2101 (consultatie 1 mei 2018), 33; H. 
VERSCHUEREN, "Free movement of EU citizens: Including for the poor?", MJ 2015, (10) 23. 
60 HvJ 20 september 2001, nr. C-184/99, ECLI:EU:C:2001:458, Rudy Grzelczyk/Centre public d'aide sociale 
d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, nr. 44-46. 
61 HvJ 7 september 2004, nr. C-456/02, ECLI:EU:C:2004:488, Michel Trojani/Openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn te Brussel (OCMW), nr. 40-46. 
62 M. COUSINS, "The baseless fabric of this vision: EU citizenship, the right to reside and EU law", J.S.S.L. 2016, (89) 
90-92; F. JACOBS, "Citizenship of the European Union – A legal analysis", ELJ 2007, (591) 600. 
63 HvJ 7 september 2004, nr. C-456/02, ECLI:EU:C:2004:488, Michel Trojani/Openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn te Brussel (OCMW), nr. 45; HvJ 20 september 2001, nr. C-184/99, ECLI:EU:C:2001:458, Rudy 
Grzelczyk/Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, nr. 42. 
64 HvJ 7 september 2004, nr. C-456/02, ECLI:EU:C:2004:488, Michel Trojani/Openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn te Brussel (OCMW), nr. 45; HvJ 20 september 2001, nr. C-184/99, ECLI:EU:C:2001:458, Rudy 
Grzelczyk/Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, nr. 43. 
65 HvJ 20 september 2001, nr. C-184/99, ECLI:EU:C:2001:458, Rudy Grzelczyk/Centre public d'aide sociale 
d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, nr. 44; S. MANTU en P. MINDERHOUD, "EU citizenship and social solidarity", MJ 
2017, (703) 709; S. MANTU en P. MINDERHOUD, "Exploring the limits of social solidarity: Welfare tourism and EU 
citizenship", UNIO - EU Law Journal 2016, (4) 14; H. VERSCHUEREN, "Preventing 'benefit tourism' in the EU: A 
narrow or broad interpretation of the possibilities offered by the ECJ in Dano?", CML Rev. 2015, (363) 365; H. 
VERSCHUEREN, "Free movement of benefit tourism: The unreasonable burden of Brey", E.J.M.L. 2014, (147) 151. 
66 HvJ 15 maart 2005, nr. C-209/03, ECLI:EU:C:2005:169, Dany Bidar/London Borough of Ealing en Secretary of 
State for Education and Skills, nr. 56-57. 
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afhankelijk te maken van een zekere mate van integratie.67 Unielidstaten horen wel een zekere 

financiële solidariteit te tonen met burgers van een andere lidstaat.68  

30. Het unieburgerschap, het recht op vrij verkeer en het recht op non-discriminatie zijn dus nauw 

met elkaar verweven. De Unielidstaten zagen zich genoodzaakt deze rechtspraak van het Hof 

van Justitie te vertalen in een richtlijn, bijvoorbeeld in de artikelen 14 en 24, lid 1 richtlijn 

2004/38.69 Dit laatste artikel bepaalt dat iedere Unieburger die op basis van de richtlijn op het 

grondgebied van een gastland verblijft in principe dezelfde behandeling geniet. Het recht op 

gelijke behandeling is echter niet absoluut, want richtlijn 2004/38 stelt ook enkele 

uitzonderingen vast. Deze worden in afdeling II besproken.  

AFDELING II. SECUNDAIR UNIERECHT 

§1. Richtlijn 2004/38  

31. Richtlijn 2004/38 moet het recht op vrij verkeer van personen, neergeschreven in artikel 21 

VWEU, uitvoeren.70 Artikel 21 VWEU spreekt van het reis- en verblijfsrecht. Het recht om te 

reizen naar en op het grondgebied van een Unielidstaat an sich is niet relevant voor de 

probleemstelling. Om die reden wordt enkel het verblijfsrecht vermeld. De inleiding gaf 

daarnaast aan dat deze meesterproef zich beperkt tot een studie van Unieburgers met een 

beperkt verblijfsrecht.  

32. Wat betreft het recht op vrij verkeer van Unieburgers met een beperkt verblijfsrecht wordt 

doorgaans een onderscheid gemaakt tussen actieve, werkzoekende en niet-actieve Unieburgers. 

Deze afdeling schetst hoe richtlijn 2004/38 het recht op vrij verkeer regelt voor werkzoekenden 

en economisch niet-actieve Unieburgers en wat volgens dezelfde richtlijn de implicaties zijn 

voor hun recht op gelijke behandeling. De categorie van werkzoekende Unieburgers wordt hier 

ook besproken, om een goed begrip van de zaak Alimanovic later mogelijk te maken. De 

categorie van actieve Unieburgers, i.e. werknemers en zelfstandigen, komt niet aan bod. Zij 

hebben volgens artikel 24 richtlijn 2004/38 het recht op gelijke behandeling, ook wat betreft de 
                                                
67 K. LENAERTS en T. HERREMANS, "Contours of a European social union in the case-law of the European Court of 
Justice", EuConst 2006, (101) 107; P. SCHOUKENS, "From soft monitoring to enforceable action: A quest for new 
legal approaches in the EU fight against social exclusion", KU Leuven Euroforum Policy Papers 2013, afl. 5, 
https://www.kuleuven.be/metaforum/viewpic.php?LAN=N&TABLE=PUB&ID=2101 (consultatie 1 mei 2018), 34. 
68 HvJ 18 november 2008, C-158/07, ECLI:EU:C:2008:630, Jacqueline Förster/Hoofddirectie van de Informatie Beheer 
Groep, nr. 48; HvJ 15 maart 2005, nr. C-209/03, ECLI:EU:C:2005:169, Dany Bidar/London Borough of Ealing en 
Secretary of State for Education and Skills, nr. 56; HvJ 20 september 2001, nr. C-184/99, ECLI:EU:C:2001:458, Rudy 
Grzelczyk/Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, nr. 44. 
69 J. PAJU, The European Union and social security law, Oxford, Hart publishing, 2017, 122; H. VERSCHUEREN, 
"Free movement of EU citizens: Including for the poor?", MJ 2015, (10) 24. 
70 K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2017, 116-118 en 162. 
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sociale bijstand.71 Hun sociale minimumbescherming komt in beginsel niet in het gedrang. 

Naarmate de meesterproef vordert, wordt dit duidelijk. 

A. Toepassingsgebied 

33. Deze richtlijn is van toepassing op iedere burger van de Unie, van Noorwegen, van IJsland en 

van Liechtenstein,72 die zich begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan hij 

de nationaliteit bezit (en diens naaste familieleden die hem begeleiden of zich bij hem 

voegen).73 Er moet dus een grensoverschrijdend element aanwezig zijn, maar een fysieke 

verplaatsing van de Unieburger is niet per se vereist.74 Net zoals in de rechtspraak van het Hof 

van Justitie en de rechtsleer, wordt deze "andere lidstaat" in het vervolg van deze meesterproef 

"gastlidstaat" genoemd. Onder het begrip "gastlidstaat" vallen dus ook Noorwegen, IJsland, 

Liechtenstein.   

B. Beperkt verblijfsrecht 

1. Werkzoekende Unieburgers 

a. Recht op vrij verkeer 

34. Werkzoekende Unieburgers die ervoor in een lidstaat actief waren, blijven onder bepaalde 

voorwaarden, opgesomd in artikel 7, lid 3, b) en c) richtlijn 2004/38, voor bepaalde of 

onbepaalde tijd beschermd zoals actieve Unieburgers.75 Indien deze personen niet meer de 

bescherming genieten van artikel 7, lid 3 richtlijn 2004/38, kunnen zij volgens het arrest 

Alimanovic een recht op verblijf krijgen als werkzoekende, krachtens artikel 14, lid 4 richtlijn 

2004/38.76 Overeenkomstig het arrest Antonissen van het Hof van Justitie,77 beschermt artikel 

                                                
71 HvJ 18 juni 1987, nr. 316/85, ECLI:EU:C:1987:302, Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te 
Courcelles/Marie-Christine Lebon, nr. 25-27; HvJ 27 maart 1985, nr. 249/83, ECLI:EU:C:1985:139, Vera 
Hoeckx/Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Kalmthout, nr. 22-25; H. VERSCHUEREN, "Recht op 
sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of 
'uitkeringstoerisme'?", TSR 2016, (291) 304. 
72 Art. 1 en 2 B. 158/2007 tot wijziging van bijlage V (Vrij verkeer van werknemers) en bijlage VIII (Recht van 
vestiging) bij de EER-overeenkomst van het Gemengd Comité van de EER (7 december 2007), Pb.L. 8 mei 2008, afl. 
124, 20; ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS, Legal study on Norwayʼs obligations under the EU 
Citizenship Directive 2004/38/EC, 2016, https://www.udi.no/globalassets/global/forskning-fou_i/annet/norways-
obligations-eu-citizenship-directive.pdf (consultatie 1 mei 2018), 21; E. GUILD, S. PEERS en J. TOMKIN, The EU 
citizenship directive a commentary, Oxford, Oxford University Press, 2014, 15. 
73 Art. 3, lid 1 Richtl. 2004/38. 
74 HvJ 19 oktober 2004, nr. C-200/02, ECLI:EU:C:2004:307, Kunquian Catherine Zhu, Man Lavette Chen/Secretary of 
State for the Home Department, nr.19; ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS, Legal study on Norwayʼs 
obligations under the EU Citizenship Directive 2004/38/EC, 2016, https://www.udi.no/globalassets/global/forskning-
fou_i/annet/norways-obligations-eu-citizenship-directive.pdf (consultatie 1 mei 2018), 23. 
75 Art. 7, lid 3, Richtl. 2004/38  
76 HvJ 15 september 2015, nr. C-67/14, ECLI:EU:C:2015:597, Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa Alimanovic, Sonita 
Alimanovic, e.a., nr. 56. 
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14, lid 4, b) richtlijn 2004/38 de Unieburgers die in een andere lidstaat werk gaan zoeken. Op 

grond van dit artikel, behouden zij hun recht op verblijf zolang zij kunnen bewijzen dat zij nog 

steeds werk zoeken en een reële kans maken op tewerkstelling. Zij zijn onder deze voorwaarden 

beschermd tegen enige verwijderingsmaatregel.  

b. Recht op gelijke behandeling 

35. Voor zover Unieburgers in een gastlidstaat verblijven als werkzoekenden, hebben zij het recht 

op gelijke behandeling, met name wat betreft uitkeringen gericht op het ondersteunen van 

werkzoekenden.78 De rechtspraak van het Hof van Justitie legt daarbij de nadruk op een 

werkelijke band die moet bestaan tussen de werkzoekende en de arbeidsmarkt.79 Hun situatie 

verschilt wel van de situatie van actieve Unieburgers. Artikel 24, lid 2 richtlijn 2004/38 laat 

gastlidstaten toe werkzoekenden uit te sluiten van het recht op bijstand tijdens de periode waarin 

zij naar werk zoeken terwijl ze een reële kans maken op tewerkstelling.80 Het Hof van Justitie 

beaamde dit in zijn arrest Alimanovic, dat verderop nog besproken wordt.81  

2. Economisch niet-actieve Unieburgers  

a. Recht op vrij verkeer 

36. Alle Unieburgers hebben het recht om gedurende drie maanden op het grondgebied van een 

andere lidstaat te verblijven, krachtens artikel 6 richtlijn 2004/38, zolang zij maar over een 

geldige identiteitskaart of paspoort beschikken. Artikel 14, lid 1 richtlijn 2004/38 verbindt wel 

een voorwaarde aan het behoud van dit verblijf. Zo mogen zij tijdens hun verblijf het 

socialebijstandsstelsel van de bezochte lidstaat niet onredelijk belasten. Artikel 7, lid 1, b) 

richtlijn 2004/38 bepaalt daarnaast de voorwaarden waaronder economisch niet-actieve burgers 

langer dan 3 maanden in eenzelfde gastlidstaat kunnen verblijven.82 Zij moeten beschikken over 

                                                                                                                                                            
77 HvJ 26 februari 1991, nr. C-292/89, ECLI:EU:C:1991:80, The Queen/Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff 
Desiderius Antonissen, nr. 21-22. 
78 HvJ 4 juni 2009, nr. C-22/08 en C-23/08, ECLI:EU:C:2009:344, Athanasios Vatsouras en Josif 
Koupatantze/Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900, nr. 37; HvJ 23 maart 2004, nr. C-138/02, 
ECLI:EU:C:2004:172, Brian Francis Collins/Secretary of State for Work and Pensions, nr. 63; H. VERSCHUEREN, 
"Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-actieve migrerende unieburgers: vrij 
verkeer of 'uitkeringstoerisme'?", TSR 2016, (291) 306. 
79 HvJ 25 oktober 2012, nr. C-367/11, ECLI:EU:C:2012:668, Déborah Prete/Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, nr. 
46; HvJ 4 juni 2009, nr. C-22/08 en C-23/08, ECLI:EU:C:2009:344, Athanasios Vatsouras en Josif 
Koupatantze/Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900, nr. 38-39; HvJ 23 maart 2004, nr. C-138/02, 
ECLI:EU:C:2004:172, Brian Francis Collins/Secretary of State for Work and Pensions, nr. 69-70. 
80 H. VERSCHUEREN, "Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-actieve migrerende 
unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?", TSR 2016, (291) 308. 
81 HvJ 15 september 2015, nr. C-67/14, ECLI:EU:C:2015:597, Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa Alimanovic, Sonita 
Alimanovic, e.a., nr. 58. 
82 Dit artikel verwoordt overw. 10 Richtl. 2004/38.  
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voldoende bestaansmiddelen en een verzekering, die de ziektekosten in de gastlidstaat van 

verblijf volledig kan opvangen.  

37. Het Hof van Justitie heeft reeds geoordeeld dat er geen vereisten kunnen worden opgelegd in 

verband met de herkomst van deze bestaansmiddelen.83 De lidstaten moeten, op grond van 

artikel 8, lid 4 richtlijn 2004/38, rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de 

Unieburger om vast te stellen of deze over "voldoende bestaansmiddelen" beschikt. Ze mogen 

geen referentiebedrag vastleggen dat de voldoende bestaansmiddelen begroot.84 De vereiste 

bestaansmiddelen mogen ook nooit hoger liggen dan het minimumbedrag waaronder eigen 

onderdanen van de gastlidstaat in aanmerking komen voor sociale bijstand.85 Economisch niet-

actieve Unieburgers kunnen verwijderd worden en dit -wederom- wanneer zij een onredelijke 

belasting vormen voor het socialebijstandstelsel van de EU-lidstaat.86 De criteria voor een 

beoordeling van deze onredelijke belasting zijn: het al dan niet tijdelijke karakter van de 

problemen waarvoor de uitkering wordt aangevraagd, de duur van het verblijf, de persoonlijke 

omstandigheden en het bedrag.87 

Hier valt meteen op dat de richtlijn relatieve en ruime begrippen gebruikt, zoals "voldoende 

bestaansmiddelen" en "onredelijke belasting", die veel ruimte laten voor interpretatie. 

b. Recht op gelijke behandeling 

38. In principe hebben economisch niet-actieve Unieburgers ook het recht op gelijke behandeling. 

Artikel 24, lid 2 richtlijn 2004/38 bepaalt echter dat lidstaten hen, zoals werkzoekenden, mogen 

uitsluiten van het recht op sociale bijstand gedurende de eerste drie maanden van hun verblijf in 

de gastlidstaat.88 

§2. Coördinatieverordening 883/2004 

39. Nu is een bespreking van verordening 883/2004 aan de orde.89 In het voordeel van het vrij 

verkeer bevat verordening 883/2004 een coördinatieregeling die wetsconflicten in verband met 

                                                
83 HvJ 23 maart 2006, nr. C-408/03, ECLI:EU:C:2006:192, Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk 
België, nr. 40-41. 
84 Art. 8, lid 4 Richtl. 2004/38. 
85 Art. 8, lid 4 Richtl. 2004/38. 
86 Overw. 16 Richtl. 2004/38.  
87 Overw. 16 Richtl. 2004/38; H. VERSCHUEREN, "Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor 
economisch niet-actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?", TSR 2016, (291) 310. 
88 Art. 24, lid 2 Richtl. 2004/38. 
89 In principe heeft Verord. 883/2004 de vroegere fragmentarische regelgeving samengevoegd en vervangen. Artikel 87 
Verord. 883/2004 bevat echter nog enkele overgangsbepalingen gedurende tien jaar vanaf de toepassingsdatum van de 
verordening. 
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de georganiseerde sociale zekerheid tussen de EU-lidstaten moet voorkomen. Een bespreking 

van deze verordening lijkt wellicht vreemd, omdat het onderwerp van deze meesterproef zich 

situeert rond sociale minimumbescherming en niet rond sociale zekerheid. In hoofdstuk IV van 

deze meesterproef zal duidelijk worden dat het materieel toepassingsgebied van verordening 

883/2004 ook uitkeringen met een socialebijstandskarakter kan omvatten. 

A. Begrip "Coördinatie" 

40. Eerst en vooral gaat het om een coördinerende verordening. Het Unierecht en de rechtspraak 

van het Hof van Justitie laten echter het raden naar het begrip "coördinatie".90 F. PENNINGS 

geeft wel een bruikbare definitie. Hij definieert coördinatieregels in het kader van de Europese 

Unie en toegepast op socialezekerheidsstelsels als volgt: "Coördinatieregels zijn voorschriften 

die gericht zijn op de afstemming van socialezekerheidsstelsels op elkaar en op andere 

internationale regelingen ter regulering van zaken waaraan transnationale aspecten verbonden 

zijn, met het oog op de bescherming van de rechten van personen die gebruik hebben gemaakt 

van het vrij verkeer."91 

Zoals uit de bovenstaande definitie blijkt, laat een coördinerende verordening de nationale 

socialezekerheidswetgeving inhoudelijk ongewijzigd en hun onderlinge verschillen intact.92 

Strijdige nationale bepalingen moeten natuurlijk wel toegepast worden conform de 

coördinatiebepalingen.93  

41. Het EU-recht kent ook het begrip "harmonisatie". Het voornaamste onderscheid tussen 

coördinatie en harmonisatie ligt in de doelstelling, die voor elk verschilt. Waar harmonisatie 

direct gericht is op de aanpassing en uniformisering van nationale 

(socialezekerheids)voorschriften, beoogt coördinatie enkel het oplossen of het wegnemen van 

verschillen in nationale (socialezekerheids)wetgeving.94  

                                                
90 F. PENNINGS, Europees socialezekerheidsrecht, Deventer, Wolters Kluwer, 2014, 7. 
91 F. PENNINGS, Europees socialezekerheidsrecht, Deventer, Wolters Kluwer, 2014, 6. 
92 HvJ 19 september 2013, nr. C-140/12, ECLI:EU:C:2013:565, Pensionsversicherungsanstalt/Peter Brey, nr. 43; HvJ 
12 juni 2012, nr. C-611/10 en C-612/10, ECLI:EU:C:2012:339, Waldemar Hudzinski en Jaroslaw Wawrzyniak/Agentur 
für Arbeit Wesel – Familienkasse, nr. 48; F. PENNINGS, Europees socialezekerheidsrecht, Deventer, Wolters Kluwer, 
2014, 6; D. PIETERS en P. SCHOUKENS, "De nieuwe Europese verordeningen 883/04 en 987/09" in F. 
HENDRICKX en D. SIMOENS (eds.), Arbeids- en socialezekerheidsrecht, Brugge, die Keure, 2010, (121) 122. 
93 F. PENNINGS, Europees socialezekerheidsrecht, Deventer, Wolters Kluwer, 2014, 6. 
94 F. PENNINGS, Europees socialezekerheidsrecht, Deventer, Wolters Kluwer, 2014, 9; D. PIETERS en P. 
SCHOUKENS, "De nieuwe Europese verordeningen 883/04 en 987/09" in F. HENDRICKX en D. SIMOENS (eds.), 
Arbeids- en socialezekerheidsrecht, Brugge, die Keure, 2010, (121) 122. 
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42. Ook de Internationale Arbeidsorganisatie en de Raad van Europa namen al maatregelen aan om 

socialezekerheidsstelsels te coördineren, maar de draagwijdte hiervan bleef beperkt.95 

B. Toepassingsgebied 

1. Territoriaal toepassingsgebied 

43. Deze coördinatieregeling is niet alleen van toepassing in de Europese Unie. De regeling geldt 

ook in Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland sinds de "gemengde comités" hiervoor 

de nodige besluiten hebben genomen.96 

2. Personeel toepassingsgebied 

44. Verordening 883/2004 is van toepassing op alle onderdanen van een Unielidstaat, staatlozen en 

vluchtelingen die in een EU-lidstaat wonen, en op wie de wetgeving van een of meer lidstaten 

van toepassing is of geweest is, alsmede op hun gezinsleden en hun nabestaanden.97  

3. Materieel toepassingsgebied 

45. Artikel 3, lid 1 verordening 883/2004 somt de wettelijke socialezekerheidsprestaties op, 

waarvan coördinatie beoogd wordt. Het materieel toepassingsgebied komt overeen met de 

prestaties bij de erkende traditionele risico's, die ook al in de I.A.O.-conventie nr. 10298 

                                                
95 F. PENNINGS, European Union in International Encyclopaedia for Social Security Law, Alphen aan den Rijn, 
Wolters Kluwer, 2015, 273-275. 
96 Overw. 3 en 4 en art. 1 B. 1/2012 tot vervanging van bijlage II bij die overeenkomst betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels van het Gemengd Comité ingesteld krachtens de overeenkomst tussen de europese 
gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de zwitserse bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen 
(31 maart 2012), Pb.L. 13 april 2012, afl. 103, 51; Overw. 23 en 24 en art. 3 B. 76/2011 tot wijziging van bijlage VI 
(Sociale zekerheid) en Prot. nr. 37 bij de EER-overeenkomst van het Gemengd Comité van de EER (1 juli 2011), Pb.L. 
6 oktober 2011, afl. 262, 33; S. BUTTIËNS, E. DE BECKER, J. DE WEYER, N. MAROCCHI en P. SCHOUKENS, 
"Evoluties in wetgeving en rechtspraak binnen het Europees socialezekerheidsrecht" in J. PUT en Y. STEVENS (eds.), 
Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2011-2016, Brugge, die Keure, 2016, (1) 23, 41 en 47; Deze informatie staat 
ook op de volgende website: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=867 (consultatie 1 mei 2018). 
97 Art. 2, lid 1 Verord. 883/2004; Art. 2, lid 2 Verord. 883/2004 vergroot het toepassingsgebied nog. Het personeel 
toepassingsgebied werd later uitgebreid naar niet-Unieonderdanen door art. 1 Verord.EP/Raad nr. 1231/2010, 24 
november 2010 tot uitbreiding van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot onderdanen 
van derde landen die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze verordeningen vallen, Pb.L. 29 december 2010, 
afl. 344, 1 (hierna: Verord. 1231/2010). Verordening 883/2004 is van toepassing op niet-Unieonderdanen voor zover zij 
alleen door hun nationaliteit nog niet onder die verordening vallen, zij legaal op het grondgebied van een lidstaat 
verblijven en zich in een situatie bevinden die niet in alle opzichten geheel in de interne sfeer van een enkele lidstaat 
ligt. Volgens overw. 18 en 19 Verord. 1231/2010 heeft verordening 1231/2010 geen bindende werking ten aanzien van 
Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Verord. 1231/2010 is niet toepasselijk ten aanzien van Noorwegen, IJsland, 
Liechtenstein en Zwitserland.  
98 I.A.O.-conventie nr. 102 betreffende de minimumstandaarden van sociale zekerheid van de Internationale 
Arbeidsorganisatie van 28 juni 1952, 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312247 
(consultatie 1 mei 2018). 
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opgesomd waren.99 Contractuele socialezekerheidsprestaties vallen niet onder het 

toepassingsgebied.100 Daarnaast vallen ook "bijzondere niet op premie- of bijdragebetaling 

berustende prestaties" onder het toepassingsgebied van de verordening.101 Sociale en medische 

bijstand zijn dan weer uitgesloten van het toepassingsgebied.102 De verordening kent nog andere 

uitsluitingen, maar deze zijn echter niet belangrijk voor het vervolg van deze meesterproef. De 

eerste uitsluiting, van sociale bijstand, is des te meer wél van belang. Het Unierecht kent per slot 

van rekening geen andere (coördinerende) maatregel in verband met sociale bijstand. 

Vanzelfsprekend speelt het onderscheid tussen "bijzondere niet op premie- of bijdragebetaling 

berustende prestaties" en "sociale bijstand" een grote rol voor de toepassing van verordening 

883/2004.  

46. De Uniewetgever geeft zelf een invulling aan deze bijzondere niet op premie- of 

bijdragebetaling berustende prestaties. Deze prestaties moeten aan een aantal cumulatieve 

criteria voldoen.103  

Ten eerste moet het gaan om "hybride" uitkeringen die kenmerken hebben van zowel sociale 

zekerheidsuitkeringen, als van socialebijstandsuitkeringen.104 Ten tweede moeten de uitkeringen 

fungeren als aanvulling of bijkomende dekking van de socialezekerheidstakken, opgesomd in 

artikel 3, lid 1 verordening 883/2004, met hieraan twee mogelijke doelstellingen gekoppeld.105 

Ofwel moeten ze beogen de Unieburgers een minimum voor levensonderhoud te garanderen in 

verhouding tot de economische en sociale situatie van de betrokken lidstaat. Ofwel moeten ze 

een bijzondere bescherming willen bieden uitsluitend voor Unieburgers met een handicap, die 

nauw aansluit bij hun sociale omstandigheden in de betrokken lidstaat. Ten derde, mogen 

diezelfde uitkeringen uitsluitend gefinancierd worden door de verplichte belastingen ter dekking 

                                                
99 Y. JORENS en F. VAN OVERMEIREN, "General principles of coordination in regulation 883/2004", E.J.S.S. 2009, 
(47) 56-57; M. MIKKOLA, "The development of European social security standards" in F. PENNINGS en G. VONK 
(eds.), Research handbook on European social security law, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2015, (149) 151; J. 
TOOZE, “Social security and social assistance” in T. K. HERVEY en J. KENNER (eds.), Economic and social rights 
under the EU Charter of Fundamental Rights – A legal perspective, Oxford, Hart Publishing, 2003, (161) 168; JORENS 
en VAN OVERMEIREN merken wel op een evolutie op: artikel 3, lid 1 Verord. 883/2004 maakt ook gewag van 
"vaderschapsuitkeringen". 
100 S. BUTTIËNS, E. DE BECKER, J. DE WEYER, N. MAROCCHI en P. SCHOUKENS, "Evoluties in wetgeving en 
rechtspraak binnen het Europees socialezekerheidsrecht" in J. PUT en Y. STEVENS (eds.), Ontwikkelingen van de 
sociale zekerheid 2011-2016, Brugge, die Keure, 2016, (1) 28. 
101 Art. 3, lid 3 Verord. 883/2004. 
102 Art. 3, lid 5 Verord. 883/2004. 
103 Y. JORENS en F. VAN OVERMEIREN, "General principles of coordination in regulation 883/2004", E.J.S.S. 2009, 
(47) 56; D. PIETERS en P. SCHOUKENS, "De nieuwe Europese verordeningen 883/04 en 987/09" in F. 
HENDRICKX en D. SIMOENS (eds.), Arbeids- en socialezekerheidsrecht, Brugge, die Keure, 2010, (121) 129. 
104 Art. 70, lid 1 Verord. 883/2004; J. PAJU, The European Union and social security law, Oxford, Hart publishing, 
2017, 25. 
105 Art. 70, lid 2, a) Verord. 883/2004. 
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van de algemene openbare uitgaven en de voorwaarden voor de toekenning en berekening 

mogen niet afhankelijk zijn van de betaling van enige premie of bijdrage door de betrokkene.106 

Tot slot moeten de betreffende uitkeringen opgenomen zijn in bijlage X van de verordening.107 

47. Artikel 70, lid 4 verordening 883/2004 in combinatie met art. 1, j) verordening 883/2004 bepaalt 

dat de uitkeringen die onder deze kwalificatie vallen, toegekend zullen worden door de lidstaat 

waar de Unieburger feitelijk woont.108 In België kunnen Unieburgers zich volgens bijlage X 

bijvoorbeeld beroepen op de inkomensgarantie voor ouderen, uit de wet van 22 maart 2001.109 

Op die manier kunnen ook uitkeringen die traditioneel een socialebijstandskarakter hebben110 

onder het toepassingsgebied van verordening 883/2004 vallen. In januari 2017 voegde de 

wetgever echter een voorwaarde toe om in aanmerking te komen voor een IGO-uitkering: een 

werkelijk verblijf van 10 jaar in België.111 De Raad van State maakt een voorbehoud in verband 

met deze regeling over de verenigbaarheid ervan met het Unierecht.112 

48. Richtlijn 2004/38 maakt nergens het onderscheid tussen "bijzondere niet op premie- of 

bijdragebetaling berustende prestaties" en "sociale bijstand". Richtlijn 2004/38 kent enkel het 

begrip "sociale bijstand". Vanzelfsprekend zorgt dit binnen dezelfde materie, namelijk het vrij 

verkeer van personen, voor interpretatieproblemen. Hoofdstuk IV van dit deel bespreekt deze 

divergentie qua begrippen verder in detail. 

C. Basisprincipes 

49. Deze verordening wil de nationale sociale wetgeving coördineren volgens enkele 

basisprincipes.113 Deze principes komen hier kort aan bod, zonder verder in detail te treden.  

                                                
106 Art. 70, lid 2, b) Verord. 883/2004. 
107 Art. 70, lid 2, c) Verord. 883/2004. 
108 D. PIETERS en P. SCHOUKENS, "De nieuwe Europese verordeningen 883/04 en 987/09" in F. HENDRICKX en 
D. SIMOENS (eds.), Arbeids- en socialezekerheidsrecht, Brugge, die Keure, 2010, (121) 135-136; H. 
VERSCHUEREN, "Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-actieve migrerende 
unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?", TSR 2016, (291) 318. 
109 Wet 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, BS 29 maart 2001, 10244. 
110 S. BOUCKAERT, " Grondrechten en de minimumvoorzieningen. In welke mate zijn verschillen in behandeling op 
basis van nationaliteit of verblijfsstatus nog toegelaten?" in A. VAN REGENMORTEL en H. VERSCHUEREN (eds.), 
Grondrechten en sociale zekerheid, Brugge, die Keure, 2016, (349) 351; D. HEYLEN, L. PUTMAN, K. 
TIMMERMAN, I. VERBEECK, I. VERREYT en V. VERVLIET, Socialezekerheidsrecht toegepast, Antwerpen, 
Intersentia, 2017, 311. 
111 Art. 3 wet 27 januari 2017 tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor 
ouderen, BS 6 februari 2017, 17416. 
112 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, 
Parl.St. 2016-17, nr. 2141/001, 18-19. 
113 S. BUTTIËNS, E. DE BECKER, J. DE WEYER, N. MAROCCHI en P. SCHOUKENS, "Evoluties in wetgeving en 
rechtspraak binnen het Europees socialezekerheidsrecht" in J. PUT en Y. STEVENS (eds.), Ontwikkelingen van de 
sociale zekerheid 2011-2016, Brugge, die Keure, 2016, (1) 19; Y. JORENS en F. VAN OVERMEIREN, "General 
principles of coordination in regulation 883/2004", E.J.S.S. 2009, (47) 48 en 64-73; D. PIETERS en P. SCHOUKENS, 



    23 

Eerst en vooral schrijft artikel 4 verordening 883/2004 voor dat migrerende Unieburgers in 

principe op dezelfde wijze moeten behandeld worden als de eigen onderdanen van een 

lidstaat.114 Bijgevolg mag er geen sprake zijn van discriminatie op basis van nationaliteit. Ten 

tweede duidt de verordening één en slechts één lidstaat aan waarvan de 

socialezekerheidswetgeving toepassing vindt, om wetsconflicten te voorkomen.115 Dit moet 

vermijden dat een Unieburger helemaal geen bescherming van nationale wetgeving geniet of 

bescherming geniet van de wetgeving van meerdere lidstaten tegelijk. Ten derde geldt het 

principe van samentelling van tijdvakken. Zo moet een gastlidstaat de tijdvakken van 

verzekering, werkzaamheden of wonen opgebouwd in een andere lidstaat laten meetellen 

wanneer deze een rol spelen voor het verkrijgen of behouden van een recht op prestaties, de 

toepassing van wetgeving, enzovoort.116 Ten vierde moet het bevoegde overheidsorgaan in 

principe de socialezekerheidsuitkeringen uitbetalen, ondanks dat de begunstigde in een andere 

lidstaat verblijft. De uitkeringen moeten aldus naar daar kunnen worden "geëxporteerd".117 Ten 

laatste bepalen verordening 883/2004 en toepassingsverordening 987/2009 dat de lidstaten 

hieromtrent goed moeten samenwerken.118 

HOOFDSTUK III. IMPLICATIES VAN DE UITOEFENING VAN HET VRIJ VERKEER 
VOOR DE SOCIALE MINIMUMBESCHERMING 

AFDELING I. RECHTSPRAAK VAN HET HOF VAN JUSTITIE 

In randnummers 27 e.v. werd het "sociaal burgerschap" geschetst zoals het Hof van Justitie dit 

uitbouwde. Vervolgens incorporeerde richtlijn 2004/38 deze rechtspraak. Dit wettelijk kader 

laat heel wat onduidelijkheden met de begrippen "sociale bijstand", "voldoende 

bestaansmiddelen" en "onredelijke belasting" in richtlijn 2004/38.119 In een werkdocument over 

de recent afgekondigde pijler van sociale rechten van de Europese Unie lijkt de Europese 

Commissie te beseffen dat deze termen interpretatiemoeilijkheden met zich meebrengen.120 

                                                                                                                                                            
"De nieuwe Europese verordeningen 883/04 en 987/09" in F. HENDRICKX en D. SIMOENS (eds.), Arbeids- en 
socialezekerheidsrecht, Brugge, die Keure, 2010, (121) 131-136; J. PAJU, The European Union and social security 
law, Oxford, Hart publishing, 2017, 29-33. 
114 Art. 4 en 5 Verord. 883/2004. 
115 Art. 11 tot 16 Verord. 883/2004; D. PIETERS en P. SCHOUKENS, "De nieuwe Europese verordeningen 883/04 en 
987/09" in F. HENDRICKX en D. SIMOENS (eds.), Arbeids- en socialezekerheidsrecht, Brugge, die Keure, 2010, 
(121) 134. 
116 Art. 6 Verord. 883/2004. 
117 Art. 7 Verord. 883/2004; Art. 70, lid 3 Verord. 883/2004 bepaalt hierop echter wel een uitzondering.  
118 Art. 76 Verord. 883/2004; Art. 2-7 Toepassingsverord. 987/2009. 
119 D. THYM, "The elusive limits of solidarity: Residence rights of and social benefits for economically inactive union 
citizens", CML Rev. 2015, (17) 26. 
120 Werkdocument (Comm.) bij de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's inzake de oprichting van een Europese pijler van sociale 
rechten, 26 april 2017, SWD(2017) 201 final, 61. 
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Daarnaast is de uniformiteit in de terminologie zoek,  aangezien richtlijn 2004/38 enkel spreekt 

van "sociale bijstand", terwijl verordening 883/2008 spreekt van "bijzondere niet op premie- of 

bijdragebetaling berustende prestaties" én "sociale bijstand".  

50. Het Hof van Justitie diende daarom arrest per arrest meer klaarheid te scheppen. Het Hof van 

Justitie sprak zich voor het eerst uit over richtlijn 2004/38 en verordening 883/2004 in de zaak 

Brey121. Daarna volgden echter nog drie belangrijke arresten: Dano122, Alimanovic123 en García-

Nieto124. Bij wijze van voorbeeld, wordt het feitenrelaas van de arresten Brey en Dano 

uitgebreid belicht. Nadien komt het feitenrelaas enkel nog aan bod voor zover het juridisch 

relevant is.    

§1. Arrest Brey, 19 september 2013 

A. Feiten 

51. Peter Brey en zijn echtgenote zijn Duitse staatsburgers die zich in Oostenrijk vestigen in maart 

2011. Zij zijn beiden economisch niet-actief. Brey ontvangt van de bevoegde Duitse diensten 

een pensioenuitkering van 862,74 euro en een verzorgingstoelage van 225 euro. Dit zijn de 

enige gezinsinkomsten. Om in het levensonderhoud te voorzien van zijn echtgenote en hemzelf 

verzoekt Brey bovendien in Oostenrijk om een supplement bovenop zijn 

invaliditeitspensioen.125  

52. De Oostenrijkse bevoegde administratie weigerde echter de toeslag op dit pensioen uit te keren, 

omdat Brey niet voldeed aan de voorwaarden voor een wettelijk verblijfsrecht. Om te mogen 

verblijven in Oostenrijk gedurende meer dan drie maanden, beschikte hij, wegens zijn lage 

pensioen, immers niet over de "voldoende bestaansmiddelen" die artikel 51 Niederlassungs- und 

Aufenthaltgesetz eiste.126 Artikel 51 Niederlassungs- und Aufenthaltgesetz beoogt de omzetting 

van artikel 7, lid 1, b) richtlijn 2004/38 naar Oostenrijks recht. 

53. Het Hof van Justitie herformuleerde de prejudiciële vraag van het Oberste Gerichtshof, waar de 

zaak aanhangig was: Mag een gastlidstaat volgens richtlijn 2004/38 de toekenning van een 

                                                
121 HvJ 19 september 2013, nr. C-140/12, ECLI:EU:C:2013:565, Pensionsversicherungsanstalt/Peter Brey. 
122 HvJ 11 november 2014, nr. C-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358, Elisabeta Dano en Florin Dano/Jobcenter Leipzig. 
123 HvJ 15 september 2015, nr. C-67/14, ECLI:EU:C:2015:597, Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa Alimanovic, Sonita 
Alimanovic, e.a. 
124 HvJ 25 februari 2016, nr. C-299/14, ECLI:EU:C:2016:114, Vestische Arbeit Jobcenter Kreis 
Recklinghausen/Jovanna García-Nieto, Joel Peña Cuevas, e.a. 
125 H. OOSTEROM-STAPLES, "Op het raakvlak van sociale zekerheid en migratierecht", NtER 2014, (53) 53. 
126 HvJ 19 september 2013, nr. C-140/12, ECLI:EU:C:2013:565, Pensionsversicherungsanstalt/Peter Brey, nr. 15 en 17. 
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uitkering127 (in dit geval de compenserende toeslag) aan een economisch niet-actieve 

Unieburger van een andere lidstaat afhankelijk maken van het voldoen aan de voorwaarden voor 

een geldig verblijfsrecht voor meer dan drie maanden, waaronder het beschikken over 

voldoende bestaansmiddelen? 

B. Oordeel van het Hof van Justitie 

54. Het Hof van Justitie redeneert in stappen. In zijn vroegere arrest Skalka besloot het Hof van 

Justitie al dat deze toeslag op een pensioen naar Oostenrijks recht een bijzondere niet op 

premie- of bijdragebetaling berustende prestatie is in de zin van artikel 70, lid 1 en 2 

verordening 883/2004.128  

55. Het Hof vertrekt van artikel 70, lid 4 verordening 883/2004 dat de toepasselijke nationale 

wetgeving bepaalt voor deze prestaties.129 Het Oostenrijks recht is hier toepasselijk. Volgens het 

Hof verzet echter niets zich ertegen dat de toepasselijke nationale bepalingen het recht op 

bijzondere niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties daarbij doen afhangen van 

het voldoen aan de voorwaarden voor een rechtmatig verblijf in die lidstaat.130  

56. Daarna onderzoekt het Hof van Justitie of  de voorwaarden die Oostenrijk koppelt aan een 

verblijf wel verenigbaar zijn met het Unierecht. Artikel 51 Niederlassungs- und 

Aufenthaltgesetz beoogt wat dat betreft de Oostenrijkse omzetting te zijn van artikel 7, lid 1, b) 

richtlijn 2004/38.131 Artikel 7, lid 1, b) richtlijn 2004/38 laat lidstaten toe het verblijfsrecht voor 

meer dan drie maanden afhankelijk te maken van het aantonen van voldoende bestaansmiddelen 

-wederom- om een onredelijke belasting van het eigen socialebijstandsstelsel van de gastlidstaat 

te voorkomen.132 Het Hof stelt hierover dat het begrip "socialebijstandsstelsel" een autonome 

interpretatie krijgt en hieronder ook "bijzondere niet op premie- of bijdragebetaling berustende 

prestaties" kunnen vallen in het licht van richtlijn 2004/38.133 Het feit dat Brey in aanmerking 

                                                
127 Het Oberste Gerichtshof brengt in zijn verwijzingsbeslissing al aan dat de toeslag op het pensioen, ook wel 
compenserende toeslag genoemd, een bijzondere niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties was. Dit 
werd beslist in het arrest Skalka. 
128 HvJ 29 april 2004, nr. C-160/02, ECLI:EU:C:2004:269, Friedrich Skalka/Sozialversicherungsanstalt der 
gewerblichen Wirtschaft, nr. 29-31; Het Hof van Justitie toetst de situatie in de zaak Skalka nog aan artikel 4, lid 2 bis 
verordening 1408/71. Deze bepaling werd later vervangen door artikel 70 Verord. 883/2004; Deze "bijzondere niet op 
premie- of bijdragebetaling berustende prestaties" behoren wél tot het materiële toepassingsgebied van verordening 
883/2004, in tegenstelling tot "sociale bijstandsuitkeringen" die hiervan uitgesloten zijn. Randnummer 48 wees reeds op 
het feit dat Richtl. 2004/38 dit onderscheid niet kent. 
129 HvJ 19 september 2013, nr. C-140/12, ECLI:EU:C:2013:565, Pensionsversicherungsanstalt/Peter Brey, nr. 39. 
130 Ibid., nr. 44. 
131 Ibid., nr. 28 
132 Ibid., nr. 47. 
133 Ibid., nr. 58-60. 
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kan komen voor de toeslag op zijn pensioen kan er mogelijk op wijzen dat hij niet over 

voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat hij een onredelijke belasting voor 

het socialebijstandsstelsel van die staat vormt in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van richtlijn 

2004/38.134  

57. Het Hof van Justitie stelt echter dat Oostenrijk toch de evenredigheidstoets moet maken volgens 

artikel 8, lid 4 en artikel 14, lid  3 richtlijn 2004/38.135 Het Hof herinnert eraan dat de 

voorwaarden die richtlijn 2004/38 stelt aan het vrij verkeer strikt moeten worden 

geïnterpreteerd, met inachtneming van de grenzen van het Unierecht en het 

evenredigheidsbeginsel.136 De handelsvrijheid van de landen bij de toepassing van richtlijn 

2004/38 mag daarbij nooit leiden tot het ondermijnen van het vrij verkeer van personen.137 Om 

die redenen moeten de Oostenrijkse autoriteiten globaal beoordelen of de toekenning van deze 

sociale uitkering, rekening houdend met de persoonlijk omstandigheden van de betrokkene, 

concreet een onredelijke belasting zou vormen van het nationale socialebijstandstelsel.138 Het 

Hof stelt dat het volgende relevant kan zijn voor die beoordeling: welk percentage van de 

ontvangers van de betreffende uitkering ook een pensioensuitkering in een andere Unielidstaat 

ontvangt.139  

58. De Oostenrijkse administratie sluit een economisch niet-actieve Unieburger automatisch uit en 

maakt deze globale beoordeling niet.140 Om die specifieke reden oordeelt het Hof dat deze 

regeling strijdig is met het Unierecht.  

§2. Arrest Dano, 11 november 2014 

59. Na het arrest Brey bleven nog vragen onbeantwoord. Auteurs benadrukten dat daarmee nog niet 

duidelijk was wanneer en op basis van welke elementen een Unielidstaat uit die globale 

beoordeling zou mogen besluiten dat de toekenning van die uitkering concreet een onredelijke 

                                                
134 Ibid., nr. 63. 
135 HvJ 19 september 2013, nr. C-140/12, ECLI:EU:C:2013:565, Pensionsversicherungsanstalt/Peter Brey, nr. 64-67; H. 
VERSCHUEREN, "Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-actieve migrerende 
unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?", TSR 2016, (291) 312-313. 
136 HvJ 19 september 2013, nr. C-140/12, Pensionsversicherungsanstalt/Peter Brey, nr. 70. 
137 Ibid., nr. 71. 
138 HvJ 19 september 2013, nr. C-140/12, ECLI:EU:C:2013:565, Pensionsversicherungsanstalt/Peter Brey, nr. 64 en 77. 
139 HvJ 19 september 2013, nr. C-140/12, ECLI:EU:C:2013:565, Pensionsversicherungsanstalt/Peter Brey, nr. 78; H. 
VERSCHUEREN, "Free movement of benefit tourism: The unreasonable burden of Brey", E.J.M.L. 2014, (147) 158. 
140 HvJ 19 september 2013, nr. C-140/12, ECLI:EU:C:2013:565, Pensionsversicherungsanstalt/Peter Brey, nr. 77 en 80. 
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belasting zou vormen voor het socialebijstandsstelsel "in zijn geheel".141 Er kwam een 

vervolgarrest Dano. 

A. Feiten 

60. Elisabeta Dano en haar zoon Florin Dano, beiden Roemeens, verblijven sinds november 2010 in 

Duitsland bij familie. Mevrouw Dano ontvangt in Duitsland kinderbijslag en een maandelijks 

onderhoudsvoorschot voor haar zoon, samen ten bedrage van 317 euro. Net zoals in de zaak 

Brey gaat het over economisch niet-actieve Unieburgers. Mevrouw Dano heeft noch in 

Roemenië, noch in Duitsland gewerkt en haar zoon heeft nog geen arbeidsgeschikte leeftijd. 

Nochtans verzoekt Mevrouw Dano in Duitsland bijkomend om een uitkering voor 

basisvoorziening te ontvangen gericht op arbeidsgeschikte werkzoekenden, ook wel het 

arbeitslosengeld II genoemd, op grond van Sozialgesetzbuch II.  

61. Het jobcenter van Leipzig weigert echter zowel haar eerste als tweede verzoek van mevrouw 

Dano. De beslissing van het jobcenter suggereert dat mevrouw Dano enkel naar Duitsland 

verhuisde om uitkeringen te genieten.142 Het jobcenter beriep zich voor de weigering op artikel 

7, lid 1, tweede volzin, punt 2 van het Sozialgesetzbuch II en artikel 23, lid 1 Sozialgesetzbuch 

XII.143 Deze artikelen sluiten buitenlanders uit van de uitkering voor basisvoorziening die 

slechts een verblijfsrecht hebben om werk te zoeken of enkel zijn binnengekomen om sociale 

bijstand aan te vragen.144 Het Sozialgericht van Leipzig, waarbij dit geschil aanhangig is, stelt 

over deze regeling enkele prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie.  

                                                
141 H. OOSTEROM-STAPLES, "Op het raakvlak van sociale zekerheid en migratierecht", NtER 2014, (53) 56-57; N.N. 
SHUIBHNE, "Limits rising, duties ascending: The changing legal shape of the union citizenship", CML Rev. 2015, 
(889) 907; D. THYM, "The elusive limits of solidarity: Residence rights of and social benefits for economically 
inactive union citizens", CML Rev. 2015, (17) 29; H. VERSCHUEREN, "Recht op sociale minimumuitkeringen en op 
verblijf voor economisch niet-actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?", TSR 2016, (291) 
312-313; H. VERSCHUEREN, "Preventing 'benefit tourism' in the EU: A narrow or broad interpretation of the 
possibilities offered by the ECJ in Dano?", CML Rev. 2015, (363) 367. 
142 S. MANTU en P. MINDERHOUD, "Exploring the limits of social solidarity: Welfare tourism and EU citizenship", 
UNIO - EU Law Journal 2016, (4) 15; A. YONG, "The limits to benefit tourism: The case of Elisabeta Dano v 
Jobcenter Leipzig", Cyprus HR Law Rev 2014, (217) 218. 
143 HvJ 11 november 2014, nr. C-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358, Elisabeta Dano en Florin Dano/Jobcenter Leipzig, nr. 
40 en 43; M. COUSINS, "The baseless fabric of this vision: EU citizenship, the right to reside and EU law", J.S.S.L. 
2016, (89) 93-94, voetnoot 22; A. YONG, "The limits to benefit tourism: The case of Elisabeta Dano v Jobcenter 
Leipzig", Cyprus HR Law Rev 2014, (217) 218. 
144 D. DUMONT, "Arrêt 'Dano': fin du 'tourisme social' ou de la citoyenneté européenne?", JDE 2015, (196) 196; H. 
VERSCHUEREN, "Preventing 'benefit tourism' in the EU: A narrow or broad interpretation of the possibilities offered 
by the ECJ in Dano?", CML Rev. 2015, (363) 368. 
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B. Oordeel van het Hof van Justitie 

62. Eerst wijst het Hof van Justitie erop dat de verwijzende rechter, het Sozialgericht van Leipzig, al 

vastgesteld heeft dat de betreffende uitkering voor basisvoorziening voor werkzoekenden een 

bijzondere niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestatie uitmaakt.145 Vervolgens 

antwoordt het Hof van Justitie dat de bijzondere niet op premie- of bijdragebetaling berustende 

prestaties uit artikel 70 verordening 883/2004 ook binnen de werkingssfeer van artikel 4 

verordening 883/2004 vallen.146  

63. Vervolgens bevestigt het Hof dat bijzondere niet op premie- of bijdragebetaling berustende 

prestaties zonder meer onder het begrip "sociale bijstand" in de zin van artikel 24, lid 2 richtlijn 

2004/38 vallen.147 Het Hof merkt daarna op dat Mevrouw Dano buiten het toepassingsgebied 

van artikel 24, lid 2 richtlijn 2004/38 valt. Zij woont immers al meer dan drie maanden in 

Duitsland en heeft in Duitsland niet naar werk gezocht.148 

64. Daarom gaat het Hof van Justitie na of artikel 24, lid 1 richtlijn 2004/38 en artikel 4 verordening 

883/2004, die een algemeen discriminatieverbod op grond van nationaliteit verwoorden, dan een 

uitsluiting van mevrouw Dano van deze uitkeringen toelaten.149 Volgens artikel 24, lid 1 

richtlijn kan mevrouw Dano echter enkel dit recht op gelijke behandeling genieten voor zover 

zij een verblijfsrecht heeft in overeenstemming met richtlijn 2004/38.150 Het Hof herinnert 

daarbij aan een doelstelling van de richtlijn, namelijk dat het socialebijstandsstelsel van de 

gastlidstaat niet onredelijk belast mag worden.151 Gezien haar situatie, geschetst in de vorige 

alinea, moet haar verblijfsrecht voldoen aan artikel 7 , lid 1, b) richtlijn 2004/38.152 Duitsland 

moet bijgevolg een concreet onderzoek doen naar mevrouw Dano's economische situatie om te 

achterhalen of zij over voldoende bestaansmiddelen beschikt om een verblijfsrecht te krijgen op 

grond van artikel 7, lid 1, b) richtlijn 2004/38.153  

65. Volgens het onderzoek van de verwijzende rechter beschikte zij hiervoor niet over voldoende 

bestaansmiddelen.154 Het Hof besluit dat de artikelen 7, lid 1, b) en 24, lid 1 richtlijn 2004/38 en 

                                                
145 HvJ 11 november 2014, nr. C-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358, Elisabeta Dano en Florin Dano/Jobcenter Leipzig, nr. 
47. 
146 Ibid., nr. 56. 
147 Ibid., nr. 63. 
148 Ibid., nr. 66. 
149 Ibid., nr. 67. 
150 Ibid., nr. 69. 
151 Ibid., nr. 74. 
152 Ibid., nr. 73. 
153 Ibid., nr. 80. 
154 Ibid., nr. 81. 
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artikel 4 verordening 883/2004 zich niet verzetten tegen de wettelijke regeling van Duitsland.155 

Een Unielidstaat mag Unieburgers die géén verblijfsrecht genieten volgens richtlijn 2004/38 

uitsluiten van bijzondere niet op premie-of bijdragebetaling berustende prestaties, ondanks dat 

deze uitkeringen wel worden uitgekeerd aan eigen onderdanen in diezelfde omstandigheden.156  

66. Het Sozialgericht van Leipzig wenste ook van het Hof van Justitie te vernemen welke 

toepassing en uitlegging de artikelen 1, 20 en 51 EU-Handvest in deze zaak moeten krijgen.157 

Dit is een pertinente vraag in het licht van deze meesterproef, aangezien artikel 1 EU-Handvest 

de menselijke waardigheid uitdrukt. Het Hof oordeelt echter dat het niet bevoegd is om op de 

vraag te antwoorden omdat de lidstaten geen uitvoering geven aan het Unierecht.158 Ter 

motivering stelt het Hof dat het aan de nationale wetgever is om de materiële voorwaarden voor 

een recht op de prestaties te bepalen.159 Voor zover die voorwaarden niet voortvloeien uit 

verordening 883/2004 en richtlijn 2004/38, geven lidstaten daarmee geen uitvoering aan het 

Unierecht.160 Dit is merkwaardig aangezien de rechtspraak het toepassingsgebied van het EU-

Handvest normaal gezien ruim interpreteert. Dit komt later aan bod in Deel III. 

§3. Arrest Alimanovic, 15 september 2015, en arrest García-Nieto, 25 februari 2016 

A. Feiten 

67. Er volgden nog enkele arresten. In de zaak Alimanovic verzochten mevrouw Alimanovic en haar 

arbeidsgeschikte dochter het jobcenter om Arbeitslosengeld II161, en Sozialgeld162 voor de 

overige kinderen van het gezin. Mevrouw Alimanovic en haar dochter verbleven in Duitsland 

als werkzoekenden krachtens artikel 14, lid 4 richtlijn 2004/38.163 Zij genoten niet langer de 

bescherming van artikel 7, lid 3 richtlijn 2004/38.164 

68. In de zaak García-Nieto verzocht de familie Peña García ook om uitkeringen voor 

basisvoorziening krachtens Sozialgesetzbuch II. Op het moment van het verzoek, verbleven 

                                                
155 Ibid., nr. 82-83. 
156 Ibid., nr. 84. 
157 Ibid., nr. 85. 
158 Ibid., nr. 91. 
159 Ibid., nr. 89. 
160 Ibid., nr. 90. 
161 Art. 7, lid 1 Viertes Gesetz 24 Dezember 2003 für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Duitsland), BGBl. I 
29 Dezember 2003, 2954; Mevrouw Dano deed ook een aanvraag voor deze uitkering. Zie randnummer 60 hierover.  
162 Art. 7, lid 2 en lid 3 Viertes Gesetz 24 Dezember 2003 für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Duitsland), 
BGBl. I 29 Dezember 2003, 2954. 
163 HvJ 15 september 2015, nr. C-67/14, ECLI:EU:C:2015:597, Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa Alimanovic, Sonita 
Alimanovic, e.a., nr. 57. 
164 HvJ 15 september 2015, nr. C-67/14, ECLI:EU:C:2015:597, Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa Alimanovic, Sonita 
Alimanovic, e.a., nr. 53-55. 
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meneer Peña Cuevas en zijn zoon minder dan drie maanden in Duitsland bij mevrouw García-

Nieto en hun gezamenlijke dochter, krachtens artikel 6, lid 1 richtlijn 2004/38.165 

69. In de zaak Alimanovic trok het bevoegde jobcenter het toekenningsbesluit van de uitkeringen in. 

In de zaak García-Nieto weigerde het de uitkeringen voor zover deze betrekking hadden op 

meneer Peña Cuevas en zijn zoon. Deze negatieve beslissingen gebeurden steeds op grond van 

artikel 7, lid 1, tweede volzin punt 2 van het Sozialgesetzbuch II. 

B. Oordeel van het Hof van Justitie 

70. In navolging van het arrest Dano gaat het in deze zaken wederom om bijzondere niet op premie- 

of bijdragebetaling berustende prestaties, in het licht van verordening 883/2004, die vallen 

onder het begrip "sociale bijstand", in het licht van richtlijn 2004/38.166 Het Hof van Justitie 

herhaalt dat Unieburgers slechts gelijk behandeld moeten worden, krachtens artikel 24, lid 1 

richtlijn 2004/38, wanneer hun verblijfsrecht in de gastlidstaat voldoet aan de voorwaarden in 

richtlijn 2004/38.167 Het verblijfsrecht is in beide zaken geen twistpunt.168  

71. Het Hof benadrukt hierbij wel dat artikel 24, lid 2 richtlijn 2004/38 het mogelijk maakt om deze 

Unieburgers toch uit te sluiten van de sociale bijstand.169 Het Hof van Justitie stelt dat een 

individueel onderzoek170, zoals in de zaak Brey, dan niet nodig is. Vermits richtlijn 2004/38 zelf 

een gradueel stelsel invoert dat rekening houdt met verschillende factoren die de individuele 

situatie van elke aanvrager van een sociale prestatie kenmerken.171 Als factor geldt bijvoorbeeld 

                                                
165 HvJ 25 februari 2016, nr. C-299/14, ECLI:EU:C:2016:114, Vestische Arbeit Jobcenter Kreis 
Recklinghausen/Jovanna García-Nieto, Joel Peña Cuevas, e.a., nr. 29 en 41. 
166 HvJ 25 februari 2016, nr. C-299/14, ECLI:EU:C:2016:114, Vestische Arbeit Jobcenter Kreis 
Recklinghausen/Jovanna García-Nieto, Joel Peña Cuevas, e.a., nr. 37; HvJ 15 september 2015, nr. C-67/14, 
ECLI:EU:C:2015:597, Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa Alimanovic, Sonita Alimanovic, e.a., nr. 43-44. 
167 HvJ 25 februari 2016, nr. C-299/14, ECLI:EU:C:2016:114, Vestische Arbeit Jobcenter Kreis 
Recklinghausen/Jovanna García-Nieto, Joel Peña Cuevas, e.a., nr. 38; HvJ 15 september 2015, nr. C-67/14, 
ECLI:EU:C:2015:597, Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa Alimanovic, Sonita Alimanovic, e.a., nr. 49. 
168 HvJ 25 februari 2016, nr. C-299/14, ECLI:EU:C:2016:114, Vestische Arbeit Jobcenter Kreis 
Recklinghausen/Jovanna García-Nieto, Joel Peña Cuevas, e.a., nr. 41; HvJ 15 september 2015, nr. C-67/14, 
ECLI:EU:C:2015:597, Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa Alimanovic, Sonita Alimanovic, e.a., nr. 57. 
169 HvJ 25 februari 2016, nr. C-299/14, ECLI:EU:C:2016:114, Vestische Arbeit Jobcenter Kreis 
Recklinghausen/Jovanna García-Nieto, Joel Peña Cuevas, e.a., nr. 43; HvJ 15 september 2015, nr. C-67/14, 
ECLI:EU:C:2015:597, Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa Alimanovic, Sonita Alimanovic, e.a., nr. 57-58. 
170 Hiermee doelt het Hof van Justitie op de globale beoordeling die een gastlidstaat moet maken om uit te maken of de 
toekenning van een sociale uitkering, rekening houdend met de persoonlijk omstandigheden van de betrokkene, 
concreet een onredelijke belasting zou vormen van het nationale socialebijstandstelsel. 
171 HvJ 25 februari 2016, nr. C-299/14, ECLI:EU:C:2016:114, Vestische Arbeit Jobcenter Kreis 
Recklinghausen/Jovanna García-Nieto, Joel Peña Cuevas, e.a., nr. 47-48; HvJ 15 september 2015, nr. C-67/14, 
ECLI:EU:C:2015:597, Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa Alimanovic, Sonita Alimanovic, e.a., nr. 60. 
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de duur van de uitoefening van een economische activiteit.172 Dit stelsel biedt een hoog niveau 

van rechtszekerheid en transparantie.173 Het Hof wijst erop dat een optelling van de eventueel 

ingediende individuele aanvragen bij de gastlidstaat een onredelijke belasting van diens 

socialebijstandsstelsel kunnen vormen.174  

72. Met deze arresten oordeelt het Hof van Justitie dat artikel 24 richtlijn 2004/38 en artikel 4 

verordening 883/2004 zich niet verzetten tegen de regeling van Duitsland. Duitsland mag 

werkzoekende Unieburgers, verblijvend krachtens artikel 14, lid 4 richtlijn 2004/38 en zonder 

de bescherming van artikel 7, lid 3 richtlijn 2004/38, en economisch niet-actieve Unieburgers,  

verblijvend krachtens art 6, lid 1 richtlijn 2004/38 uitsluiten van de sociale bijstand.175  

AFDELING II. CONCLUSIE OVER IMPLICATIES VOOR DE SOCIALE 
MINIMUMBESCHERMING VAN ECONOMISCH NIET-ACTIEVE UNIEBURGERS 

73. Het Hof van Justitie zocht met Brey nog aansluiting bij de eerdere rechtspraak (randnummers 27 

e.v.).176 Zo mogen de Unielidstaten niet automatisch tot de conclusie komen dat hun 

socialebijstandsstelsel onredelijk belast wordt, maar moeten ze een globaal onderzoek doen naar 

de impact van de toekenning van de gevraagde uitkering aan een economisch niet-actieve 

Unieburger.177 Nieuw is wel dat het Hof van Justitie oordeelt dat economisch niet-actieve 

Unieburgers hun verblijfsrecht zouden kunnen verliezen wanneer zij aanspraak maken op 

bijzondere niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties in de gastlidstaat.178 

74. In Grzelczyk en Trojani beoordeelde het Hof van Justitie eerst of er sprake was van een 

discriminatie en daarna pas of het verblijfsrecht regelmatig was.179 Uit Dano blijkt daarentegen  

dat er eerst sprake moet zijn van een legaal verblijf in de zin van richtlijn 2004/38 alvorens een 
                                                
172 HvJ 25 februari 2016, nr. C-299/14, ECLI:EU:C:2016:114, Vestische Arbeit Jobcenter Kreis 
Recklinghausen/Jovanna García-Nieto, Joel Peña Cuevas, e.a., nr. 47. 
173 HvJ 25 februari 2016, nr. C-299/14, ECLI:EU:C:2016:114, Vestische Arbeit Jobcenter Kreis 
Recklinghausen/Jovanna García-Nieto, Joel Peña Cuevas, e.a., nr. 49; HvJ 15 september 2015, nr. C-67/14, 
ECLI:EU:C:2015:597, Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa Alimanovic, Sonita Alimanovic, e.a., nr. 61. 
174 HvJ 25 februari 2016, nr. C-299/14, ECLI:EU:C:2016:114, Vestische Arbeit Jobcenter Kreis 
Recklinghausen/Jovanna García-Nieto, Joel Peña Cuevas, e.a., nr. 50; HvJ 15 september 2015, nr. C-67/14, 
ECLI:EU:C:2015:597, Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa Alimanovic, Sonita Alimanovic, e.a., nr. 62. 
175 HvJ 25 februari 2016, nr. C-299/14, ECLI:EU:C:2016:114, Vestische Arbeit Jobcenter Kreis 
Recklinghausen/Jovanna García-Nieto, Joel Peña Cuevas, e.a., nr. 51-53; HvJ 15 september 2015, nr. C-67/14, 
ECLI:EU:C:2015:597, Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa Alimanovic, Sonita Alimanovic, e.a., nr. 62. 
176 A. ELEVELD, "Het recht op een bijstandsuitkering voor Unieburgers na Dano, Alimanovic en García-Nieto", TRA 
2016, afl. 6/7, (15) 16. 
177 H. OOSTEROM-STAPLES, "Op het raakvlak van sociale zekerheid en migratierecht", NtER 2014, (53) 56. 
178 A.P. VAN DER MEI, "Europese coördinatie van socialezekerheidsstelsels 2013-2016", TRA 2016, afl. 12, (18) 19. 
179 H. OOSTEROM-STAPLES, "Is de bestaansmiddeleneis de achilleshiel van het recht op vrij verkeer van personen?", 
NtER 2016, (203) 203; F. PENNINGS, "EU-burgerschap en de vrees voor sociaal toerisme: de zaak Dano", NtER 2015, 
(39) 43; H. VERSCHUEREN, "Free movement of benefit tourism: The unreasonable burden of Brey", E.J.M.L. 2014, 
(147) 175. 
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Unieburger een recht op non-discriminatie, in verband met de uitkering, kan doen gelden.180 Dit 

zou later worden herhaald in de arresten Alimanovic en García-Nieto.181 Voor economisch niet-

actieve Unieburgers houdt dit in dat zij over voldoende bestaansmiddelen moeten beschikken, 

zodat zij geen onredelijke belasting vormen voor het socialebijstandsstelsel van een 

Unielidstaat. Normaal zou dan de evenredigheidstoets moeten gebeuren, die het Hof van Justitie 

in Brey oplegde, voor een beoordeling van het onredelijke karakter van de belasting. 

75. In het arrest Dano komt de evenredigheidstoets echter geenszins aan bod.182 Sommige auteurs 

wijten dit aan de aard van de situatie, waarin mevrouw Dano louter naar Duitsland lijkt te reizen 

voor de uitkering.183 Daarnaast laat het Hof van Justitie uitschijnen dat enkel een verblijf in lijn 

met het Unierecht, dus niet een verblijf in lijn met het nationaal recht (zoals in de zaak Trojani), 

het recht op non-discriminatie met zich meebrengt.184  

76. In de arresten Alimanovic en García-Nieto redeneert het Hof van Justitie bovendien dat een 

individuele evenredigheidstoets niet nodig is voor de categorieën vermeld in artikel 24, lid 2 

richtlijn 2004/38.185 Volgens het Hof biedt richtlijn 2004/38 al een gradueel systeem en vormen 

vele individuele beoordelingen ook een onredelijke belasting voor het socialebijstandsstelsel. 

Economisch niet-actieve Unieburgers die minder dan drie maanden verblijven in een 

Unielidstaat mogen zo automatisch uitgesloten worden van de sociale bijstand.186  

                                                
180 HvJ 11 november 2014, nr. C-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358, Elisabeta Dano en Florin Dano/Jobcenter Leipzig, nr. 
69; M. COUSINS, "The baseless fabric of this vision: EU citizenship, the right to reside and EU law", J.S.S.L. 2016, 
(89) 101; B. SPIEGEL, "Anspruch auf Leistungen der sozialen Sicherheit von nicht aktiven Personen – wer fürchtet 
sich vor 'Sozialtourismus'? Neue EuGH-Fälle: C-140/12, Brey, und C-133/13, Dano", ERA Forum 2014, (337) 348-349. 
181 HvJ 25 februari 2016, nr. C-299/14, ECLI:EU:C:2016:114, Vestische Arbeit Jobcenter Kreis 
Recklinghausen/Jovanna García-Nieto, Joel Peña Cuevas, e.a., nr. 38; HvJ 15 september 2015, nr. C-67/14, 
ECLI:EU:C:2015:597, Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa Alimanovic, Sonita Alimanovic, e.a., nr. 49. 
182 N.N. SHUIBHNE, "Limits rising, duties ascending: The changing legal shape of the union citizenship", CML Rev. 
2015, (889) 913; H. VERSCHUEREN, "Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-
actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?", TSR 2016, (291) 313. 
183 M. COUSINS, "The baseless fabric of this vision: EU citizenship, the right to reside and EU law", J.S.S.L. 2016, 
(89) 100; D. THYM, "The elusive limits of solidarity: Residence rights of and social benefits for economically inactive 
union citizens", CML Rev. 2015, (17) 42; H. VERSCHUEREN, "Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf 
voor economisch niet-actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?", TSR 2016, (291) 313; A. 
YONG, "The limits to benefit tourism: The case of Elisabeta Dano v Jobcenter Leipzig", Cyprus HR Law Rev 2014, 
(217) 223. 
184 M. COUSINS, "The baseless fabric of this vision: EU citizenship, the right to reside and EU law", J.S.S.L. 2016, 
(89) 100; N.N. SHUIBHNE, "Limits rising, duties ascending: The changing legal shape of the union citizenship", CML 
Rev. 2015, (889) 930-932; H. VERSCHUEREN, "Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor 
economisch niet-actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?", TSR 2016, (291) 317. 
185 S. MANTU en P. MINDERHOUD, "EU citizenship and social solidarity", MJ 2017, 713-714; H. VERSCHUEREN, 
"Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-actieve migrerende unieburgers: vrij 
verkeer of 'uitkeringstoerisme'?", TSR 2016, (291) 313-314. 
186 S. MANTU en P. MINDERHOUD, "EU citizenship and social solidarity", MJ 2017, 714; H. VERSCHUEREN, 
"Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-actieve migrerende unieburgers: vrij 
verkeer of 'uitkeringstoerisme'?", TSR 2016, (291) 314. 



    33 

77. Afgezien van een situatie zoals in Dano, blijft het onduidelijk of een individuele 

evenredigheidstoets nog nodig is om andere economische niet-actieve Unieburgers, die langer 

dan drie maanden verblijven, uit te sluiten van de sociale bijstand.187 Dano impliceert wel een 

paradoxale redenering: Een economisch niet-actieve Unieburger kan enkel aanspraak maken op 

sociale bijstand in een gastlidstaat wanneer hij of zij voldoet aan de voorwaarden die richtlijn 

2004/38 stelt, maar een van de voorwaarden hiervoor is het beschikken over voldoende 

bestaansmiddelen, waardoor deze Unieburger de sociale bijstand per definitie niet meer nodig 

heeft.188 Dit lijkt de mogelijkheid open te laten voor een automatisch uitsluiting van de sociale 

bijstand.189 Maar ook over de evenredigheidstoets bestaan nog veel vragen. 

78. De rechtspraak van het Hof van Justitie laat bovendien twijfel bestaan bij auteurs, nu niet 

duidelijk is of àlle bijzondere niet op premie-of bijdragebetaling berustende prestaties vallen 

onder het begrip "sociale bijstand" in het licht van artikel 2004/38.190 

79. Binnen de Europese Unie leeft bij volksvertegenwoordigers (bijvoorbeeld van België, het 

Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Duitsland) de bezorgdheid over het idee van 

"welvaartstoerisme" of "uitkeringstoerisme" door Unieburgers.191 Volgens meerdere auteurs 

                                                
187 H. VERSCHUEREN, "Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-actieve 
migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?", TSR 2016, (291) 313-315. 
188 A. DZIERZANOWSKA-LUCZYN, "Der Fall Dano und seine Folgerechtsprechung", Deluxe Europarecht Aktuell 
2016, afl.3, https://www.rewi.europa-uni.de/de/forschung/projekte/deluxe/archiv/index.html (consultatie 1 mei 2018), 5; 
S. MANTU en P. MINDERHOUD, "EU citizenship and social solidarity", MJ 2017, (703) 712; S. MANTU en P. 
MINDERHOUD, "Exploring the limits of social solidarity: Welfare tourism and EU citizenship", UNIO - EU Law 
Journal 2016, (4) 16; P. MINDERHOUD, "Job-seekers have a right of residence but no acces to social assistance 
benefits under directive 2004/38", MJ 2016, (342) 345. 
189 A. DZIERZANOWSKA-LUCZYN, "Der Fall Dano und seine Folgerechtsprechung", Deluxe Europarecht Aktuell 
2016, afl.3, https://www.rewi.europa-uni.de/de/forschung/projekte/deluxe/archiv/index.html (consultatie 1 mei 2018), 5; 
S. MANTU en P. MINDERHOUD, "EU citizenship and social solidarity", MJ 2017, (703) 712. 
190 B. SPIEGEL, "Anspruch auf Leistungen der sozialen Sicherheit von nicht aktiven Personen – wer fürchtet sich vor 
'Sozialtourismus'? Neue EuGH-Fälle: C-140/12, Brey, und C-133/13, Dano", ERA Forum 2014, (337) 348; H. 
VERSCHUEREN, "Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-actieve migrerende 
unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?", TSR 2016, (291) 311, voertnoot 83. 
191 C. JACQUESON, "Accessing social rights in the EU: Report on Denmark", 14 december 2015, http://static-
curis.ku.dk/portal/files/153282822/Accessing_social_rights_in_Denmark.pdf (consultatie 1 mei 2018), 17; J. PAJU, 
The European Union and social security law, Oxford, Hart publishing, 2017, 124; H. VERSCHUEREN, "Recht op 
sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of 
'uitkeringstoerisme'?", TSR 2016, (291) 297; De media bericht ook over dit "uitkeringstoerisme" (in chronologisch 
aflopende volgorde): K. BRADY, "EU nationals in Germany face restrictions on 'Hartz IV' social welfare", DW 12 
oktober 2016, http://www.dw.com/en/eu-nationals-in-germany-face-restrictions-on-hartz-iv-social-welfare/a-36020418 
(consultatie 1 mei 2018); K. VAN HAVER, " Britse dogma's sneuvelen een na een in brexitdeal", De Tijd 9 december 
2017, 9; BELGA, "Francken: 'Geen leefloon meer voor EU-burgers'", Knack 14 juli 2016, 
http://www.knack.be/nieuws/belgie/francken-geen-leefloon-meer-voor-eu-burgers/article-normal-728791.html 
(consultatie 1 mei 2018). 
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heeft het Hof van Justitie met zijn rechtspraak in Dano, Alimanovic en García-Nieto nu 

toegegeven aan deze vrees, die overigens niet wetenschappelijk onderbouwd is.192 

80. Artikel 70, lid 4 verordening 883/2004 bepaalt dat de Unielidstaat waar een Unieburger feitelijk 

woont de bijzondere niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties moet uitbetalen. 

Deze bevoegde Unielidstaat mag nu economisch niet-actieve Unieburgers gedurende de eerste 

drie maanden van hun verblijf automatisch socialebijstandsuitkeringen (waaronder ook 

bijzondere niet op premie-of bijdragebetaling berustende prestaties kunnen vallen) weigeren. 

Een weigering van andere economisch niet-actieve Unieburgers kan zo niet automatisch, dan 

wel na een evenredigheidstoets. De staat van herkomst moet op haar beurt geen soortgelijke 

uitkering meer verlenen.193 Zo kan een situatie ontstaan waar een economisch niet-actieve 

Unieburger langs beide kanten uit de boot valt.194  

81. De uitkeringen in casu waren steeds uitkeringen die zowel kenmerken hadden van een 

socialezekerheidsuitkering, als van een socialebijstandsuitkering, maar deze uitkeringen zouden 

mogelijk een sociale minimumbescherming bieden aan deze economisch niet-actieve 

Unieburgers. Zuivere socialebijstandsuitkeringen vallen immers niet onder de 

coördinatieregeling van verordening 883/2004. Het behoeft geen betoog dat deze personen in 

een financieel (en sociaal) benarde situatie terechtkomen, wanneer zij geen beroep kunnen doen 

op bepaalde bijzondere niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties, laat staan op 

socialebijstandsuitkeringen, in de gastlidstaat, noch in het land van herkomst.  

82. Deze rechtspraak ondermijnt bovendien het recht op vrij verkeer voor alle Unieburgers.195 

MANTU en MINDERHOUD illustreren dit met een voorbeeld: Aan gepensioneerde 

                                                
192 A. ELEVELD, "Het recht op een bijstandsuitkering voor Unieburgers na Dano, Alimanovic en García-Nieto", TRA 
2016, afl. 6/7, (15) 18; S. MANTU en P. MINDERHOUD, "Exploring the limits of social solidarity: Welfare tourism 
and EU citizenship", UNIO - EU Law Journal 2016, (4) 18-19; D. THYM, "The elusive limits of solidarity: Residence 
rights of and social benefits for economically inactive union citizens", CML Rev. 2015, (17) 21; A.P. VAN DER MEI, 
"Europese coördinatie van socialezekerheidsstelsels 2013-2016", TRA 2016, afl. 12, (18) 18-19; H. VERSCHUEREN, 
"Free movement of EU citizens: Including for the poor?", MJ 2015, (10) 29-30.  
193 H. VERSCHUEREN, "Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-actieve 
migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?", TSR 2016, (291) 310. 
194 B. SPIEGEL, "Anspruch auf Leistungen der sozialen Sicherheit von nicht aktiven Personen – wer fürchtet sich vor 
'Sozialtourismus'? Neue EuGH-Fälle: C-140/12, Brey, und C-133/13, Dano", ERA Forum 2014, (337) 350-351; H. 
VERSCHUEREN, "Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-actieve migrerende 
unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?", TSR 2016, (291) 318. 
195 A. DZIERZANOWSKA-LUCZYN, "Der Fall Dano und seine Folgerechtsprechung", Deluxe Europarecht Aktuell 
2016, afl.3, https://www.rewi.europa-uni.de/de/forschung/projekte/deluxe/archiv/index.html (consultatie 1 mei 2018), 5; 
S. MANTU en P. MINDERHOUD, "Exploring the limits of social solidarity: Welfare tourism and EU citizenship", 
UNIO - EU Law Journal 2016, (4) 18.  
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Roemeense burgers zou mogelijk automatisch een verblijfsrecht geweigerd worden, aangezien 

hun pensioenuitkering slechts aan het bestaansniveau van acht Unielanden voldoet.196  

HOOFDSTUK IV. DISCREPANTIE WAT BETREFT DE INVULLING VAN "SOCIALE 
BIJSTAND" TUSSEN VERORDENING 883/2004 EN RICHTLIJN 2004/38  

83. Het vorige hoofdstuk verklaarde dat een economisch inactieve Unieburger die zijn recht op vrij 

verkeer uitoefent hiervan verregaande gevolgen kan dragen. Daarnaast schept de huidige 

regeling nog een probleem: de terminologie van het wettelijk kader is niet op elkaar afgestemd. 

Waar verordening 883/2004 een onderscheid maakt tussen "bijzondere niet op premie- of 

bijdragebetaling berustende prestaties" en "sociale bijstand", doet richtlijn 2004/38 dit nergens. 

Richtlijn 2004/38 kent enkel het begrip "sociale bijstand". Dit maakt de discussie over de 

invulling van het begrip "sociale bijstand" binnen de Europese Unie er niet makkelijker op. 

Deze discussie is nochtans relevant voor de interpretatie van andere EU-normen, zoals artikel 

34, lid 1 en lid 3 EU-Handvest dat het recht op sociale zekerheid en sociale bijstand bevat. Het 

recht op sociale bijstand in artikel 34, lid 3 EU-Handvest is op zijn beurt het onderzoeken waard 

in functie van een sociale minimumbescherming.  

84. Het Hof van Justitie gaf in zijn arrest Brey voor het eerst een definitie van sociale bijstand in de 

zin van richtlijn 2004/38. Het gaat om: "(…) alle van overheidswege ingevoerde 

bijstandsstelsels, ongeacht of het om het nationale, regionale of lokale niveau gaat, waarop een 

beroep wordt gedaan door een persoon die niet beschikt over inkomsten die volstaan om in zijn 

eigen onderhoud en dat van zijn gezin te voorzien en die daardoor tijdens zijn verblijf ten laste 

van de sociale bijstand van de gastlidstaat dreigt te komen waardoor het totale bedrag van de 

door deze staat toekenbare steun zou kunnen worden beïnvloed."197  

Het Hof bouwde daarmee verder op de gegeven definities in de arresten Kamberaj198 en 

Chakroun199 die verband hielden met richtlijnen over migratie krachtens titel V VWEU.200 Het 

Hof van Justitie heeft deze definitie sindsdien nog bevestigd.201 

                                                
196 S. MANTU en P. MINDERHOUD, "Exploring the limits of social solidarity: Welfare tourism and EU citizenship", 
UNIO - EU Law Journal 2016, (4) 18. 
197 HvJ 19 september 2013, nr. C-140/12, ECLI:EU:C:2013:565, Pensionsversicherungsanstalt/Peter Brey, nr. 61; S. 
BUTTIËNS, E. DE BECKER, J. DE WEYER, N. MAROCCHI en P. SCHOUKENS, "Evoluties in wetgeving en 
rechtspraak binnen het Europees socialezekerheidsrecht" in J. PUT en Y. STEVENS (eds.), Ontwikkelingen van de 
sociale zekerheid 2011-2016, Brugge, die Keure, 2016, (1) 59-60; H. VERSCHUEREN, "Recht op sociale 
minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of 
'uitkeringstoerisme'?", TSR 2016, (291) 309. 
198 HvJ 24 april 2012, nr. C-571/10, ECLI:EU:C:2012:233, Servet Kamberaj/Istituto per l’Edilizia sociale della 
Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano en Provincia autonoma di 
Bolzano, nr. 91. 
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85. In het arrest Alimanovic oordeelde het Hof van Justitie dat de concrete uitkeringen in het licht 

van richtlijn 2004/38 vielen onder  het begrip sociale bijstand, omdat: "(…) de hoofdfunctie van 

de betrokken uitkeringen juist bestaat in het dekken van de eerste levensbehoeften die 

noodzakelijk zijn om een menswaardig bestaan te leiden."202 Daarmee volgde het Hof de 

redenering van Advocaat-Generaal WATHELET.203 Hier duikt de link tussen de sociale 

bijstand, die in het concrete geval in levensonderhoud moest voorzien, en de menselijke 

waardigheid weer op. Het gaat dus om een ruime definitie.204 

86. Daarentegen heeft het Hof van Justitie bij de toepassing van verordening 1408/71205, de 

voorganger van verordening 883/2004, het begrip sociale bijstand net een enge interpretatie 

gegeven.206 Op die manier kon een Unieburger toch een uitkering exporteren naar een andere 

Unielidstaat die kenmerken had van zowel de sociale zekerheid, als de sociale bijstand.207 

Wanneer er sprake is van een subjectief recht op een uitkering met een socialebijstandskarakter 

die tegelijkertijd aansluit bij een risico opgesomd in artikel 3 verordening 883/2004, valt deze 

niet onder het begrip sociale bijstand.208 Deze uitkeringen vallen tegenwoordig onder artikel 70 

verordening 883/2004, dat bepaalt dat deze uitkeringen niet meer exporteerbaar zijn.209 

                                                                                                                                                            
199 HvJ 4 maart 2010, nr. C-578/08, ECLI:EU:C:2010:117, Rhimou Chakroun/Minister van Buitenlandse Zaken, nr. 46. 
200 HvJ 19 september 2013, nr. C-140/12, ECLI:EU:C:2013:565, Pensionsversicherungsanstalt/Peter Brey, nr. 61; H. 
OOSTEROM-STAPLES, "Op het raakvlak van sociale zekerheid en migratierecht", NtER 2014, (53) 58. 
201 HvJ 15 september 2015, nr. C-67/14, ECLI:EU:C:2015:597, Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa Alimanovic, Sonita 
Alimanovic, e.a., nr. 44; HvJ 11 november 2014, nr. C-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358, Elisabeta Dano en Florin 
Dano/Jobcenter Leipzig, nr. 63. 
202 HvJ 15 september 2015, nr. C-67/14, ECLI:EU:C:2015:597, Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa Alimanovic, Sonita 
Alimanovic, e.a., nr. 45-46. 
203 Concl. Adv. Gen. M. WATHELET bij HvJ 15 september 2015, nr. C-67/14, ECLI:EU:C:2015:597, Jobcenter Berlin 
Neukölln/Nazifa Alimanovic, Sonita Alimanovic, e.a., nr. 72. 
204 D. THYM, "The elusive limits of solidarity: Residence rights of and social benefits for economically inactive union 
citizens", CML Rev. 2015, (17) 22. 
205 Verord.Raad nr. 1408/71, 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op 
loontrekkende en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, Pb.L. 5 juli 1971, afl. 149, 2. 
206 H. VERSCHUEREN, "Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-actieve 
migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?", TSR 2016, (291) 310. 
207 HvJ 20 juli 1991, nr. C-356/89, ECLI:EU:C:1991:265, Roger Stanton Newton/Chief Adjudication Officer, nr. 12-15; 
HvJ 22 juni 1972, nr. 1/72, ECLI:EU:C:1972:56, R. Frilli/De Belgische staat, Jurisprudentie HvJ 1972, (458) 466, nr. 
15-18; H. VERSCHUEREN, "Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-actieve 
migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?", TSR 2016, (291) 309-310. 
208 HvJ 2 augustus 1993, nr. C-66/92, ECLI:EU:C:1993:341, Genaro Acciardi/Commissie beroepszaken administratieve 
geschillen in de provincie Noord-Holland, nr. 14-17; HvJ 27 maart 1985, nr. 249/83, ECLI:EU:C:1985:139, Vera 
Hoeckx/Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Kalmthout, nr. 12-15; HvJ 22 juni 1972, nr. 1/72, 
ECLI:EU:C:1972:56, R. Frilli/De Belgische staat, Jurisprudentie HvJ 1972, (458) 466, nr. 13-14 en 18; F. PENNINGS, 
European Union in International Encyclopaedia for Social Security Law, Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer, 2015, 
62; D. PIETERS en P. SCHOUKENS, "De nieuwe Europese verordeningen 883/04 en 987/09" in F. HENDRICKX en 
D. SIMOENS (eds.), Arbeids- en socialezekerheidsrecht, Brugge, die Keure, 2010, (121) 128. 
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87. Dit is vreemd. Richtlijn 2004/38, die het recht op vrij verkeer verder moet uitvoeren, hanteert zo 

immers een andere definitie van sociale bijstand dan verordening 883/2004.210 Terwijl 

verordening 883/2004 net met het oog op dit vrij verkeer coördinatieregels vastlegt voor de 

grensoverschrijdende sociale zekerheid.211 Het personeel en materieel toepassingsgebied van 

beide maatregelen overlappen elkaar.212 Met de bovenstaande rechtspraak tot gevolg. 

  

                                                
210 Ibid., 310-311. 
211 H. VERSCHUEREN, "Free movement of benefit tourism: The unreasonable burden of Brey", E.J.M.L. 2014, (147) 
164. 
212 J. PAJU, The European Union and social security law, Oxford, Hart publishing, 2017, 132. 
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DEEL II: VOORNEMENS EN COMPETENTIES VAN DE 
EUROPESE UNIE INZAKE EEN SOCIALE 
MINIMUMBESCHERMING 

88. Nu rijst de vraag: Hebben de lidstaten aan de Europese Unie bevoegdheden toegekend opdat zij 

een sociale minimumbescherming kan bewerkstelligen voor deze economisch niet-actieve 

Unieburgers? Vooraleer in te gaan op de bevoegdheden van de Europese Unie, zal het eerste 

hoofdstuk stilstaan bij de doelstellingen en ambities die de Europese Unie heeft in lijn met het 

idee van sociale minimumbescherming. Het daaropvolgende hoofdstuk gaat in op de 

bevoegdheden van de Europese Unie voor een sociale minimumbescherming. Zo kunnen 

uiteindelijk de doelstellingen en de bevoegdheden, die het middel zijn om deze doelstellingen te 

bewerkstelligen, tegenover elkaar worden afgewogen. 

89. Het kernwoord bij de bespreking van de doelstellingen en bevoegdheden zal vaak "sociale 

uitsluiting" zijn. De Europese Commissie geeft daaraan de volgende definitie: "een proces 

waarbij bepaalde individuen naar de rand van de maatschappij geduwd worden en hun 

volledige deelname aan de maatschappij vermeden wordt, wegens armoede (…)"213 Het 

voorkomen van sociale uitsluiting en armoede als doelstelling sluit zo aan bij de werkdefinitie 

van sociale minimumbescherming. 

HOOFDSTUK I. DOELSTELLINGEN VAN DE EUROPESE UNIE  

90. De strijd tegen sociale uitsluiting duikt alom op binnen de rechtsorde van de Europese Unie.  

Kort na de ondertekening van het verdrag van Maastricht nam de Raad van de (toenmalige) 

Europese Gemeenschappen aanbevelingen nr. 92/441 en nr. 92/442 aan.214 Met deze 

aanbevelingen moedigde de Europese Gemeenschap de lidstaten aan om een coherent stelsel 

van sociale bescherming aan te nemen om zo sociale uitsluiting te bestrijden.215 Eerder werd al 

vermeld dat het Unieburgerschap door toedoen van het Hof van Justitie gaandeweg een socialer 
                                                
213 Eigen vertaling van een gedeelte van de definitie van "sociale uitsluiting", gegeven in: EUROSTAT, Smarter, 
greener, more exclusive? Indicators to support the Europe 2020 strategy, Luxemburg, Publications office of the 
European Union, 2017, 134. 
214 Aanbev.Raad nr. 92/442/EEG, 27 juli 1992 betreffende de convergentie van de doelstellingen en het beleid op het 
gebied van de sociale bescherming, Pb.L. 26 augustus 1992, afl. 245, 49; Aanbev.Raad nr. 92/441/EEG, 24 juni 1992 
inzake gemeenschappelijke criteria met betrekking tot toereikende inkomsten en prestaties in de stelsels van sociale 
bescherming, Pb.L. 26 augustus 1992, afl. 245, 46. 
215 Punt I, A. en B. Aanbev.Raad nr. 92/442/EEG, 27 juli 1992 betreffende de convergentie van de doelstellingen en het 
beleid op het gebied van de sociale bescherming, Pb.L. 26 augustus 1992, afl. 245, 49; Punt I, A. Aanbev.Raad nr. 
92/441/EEG, 24 juni 1992 inzake gemeenschappelijke criteria met betrekking tot toereikende inkomsten en prestaties in 
de stelsels van sociale bescherming, Pb.L. 26 augustus 1992, afl. 245, 46; M. D. RAMIREZ BENDALA, "Poverty, 
social exclusion and the EU minimum income scheme", E-revista internacional de la protección social 2016, afl. 1, 
(123) 127. 
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gelaat kreeg, door middel van artikel 18 VWEU. De rechtspraak van het Hof van Justitie maakt 

verder nog melding van de bestrijding van sociale uitsluiting.216 Deze sociale doelstellingen, 

verbonden met de menselijke waardigheid, duiken ook vaker op in handelingen van de Europese 

Unie.217 Om die redenen komen hieronder enkele prominente bronnen van deze doelstelling aan 

bod. 

AFDELING I. VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE 

91. Binnen de Europese Unie stellen de lidstaten zich enkele doelstellingen.218 Zo bepaalt artikel 3, 

lid 3 en 6 VEU dat de Europese Unie sociale uitsluiting wil bestrijden, binnen de perken van de 

bevoegdheden die zij hiervoor heeft. Artikel 3, lid 6 VEU maakt echter duidelijk dat de 

Europese Unie geen bevoegdheden ontleent aan dit artikel, dat enkel doelstellingen bevat.219 De 

eigenlijke toekenning van de bevoegdheden staat immers neergeschreven in het VWEU.  

AFDELING II. VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE 

92. Onder het hoofdstuk "doelstellingen" past ook de vermelding van artikel 9 VWEU dat sinds het 

verdrag van Lissabon de "horizontale sociale clausule" verwoordt.220 Dit artikel luidt als volgt: 

"Bij de bepaling en de uitvoering van haar beleid en optreden houdt de Unie rekening 

met de eisen in verband met (…) de bestrijding van sociale uitsluiting (…)"  

Dit artikel verplicht de Unie om in haar hele beleid en optreden rekening te houden met de 

bestrijding van sociale uitsluiting, maar wijzigt niets aan de bevoegdheden die de Europese Unie 

heeft.221 De horizontale sociale clausule is een instrument om sociale doelstellingen te 

                                                
216 HvJ 21 december 2016, nr. C-201/15, ECLI:EU:C:2016:972, Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET 
Iraklis)/Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis, nr.77; HvJ 24 april 2012, nr. C-571/10, 
ECLI:EU:C:2012:233, Servet Kamberaj/Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), 
Giunta della Provincia autonoma di Bolzano en Provincia autonoma di Bolzano, nr. 80-81. 
217 Overw. 1 Aanbev.Comm. nr. 2013/112/EU, 20 februari 2013 over investeren in kinderen: de vicieuze cirkel van 
achterstand doorbreken, Pb.L. 2 maart 2013, afl. 59, 5; Overw. 7 Verord.EP/Raad nr. 1231/2010, 24 november 2010 tot 
uitbreiding van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot onderdanen van derde landen die 
enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze verordeningen vallen, Pb.L. 29 december 2010, afl. 344, 1; Overw. 1 
Aanbev.Comm. nr. 2008/867/EG, 3 oktober 2008 over de actieve inclusie van personen die van de arbeidsmarkt zijn 
uitgesloten, Pb.L. 18 november 2008, afl. 307, 11. 
218 Art. 1-3 VEU. 
219 S. BUTTIËNS, E. DE BECKER, J. DE WEYER, N. MAROCCHI en P. SCHOUKENS, "Evoluties in wetgeving en 
rechtspraak binnen het Europees socialezekerheidsrecht" in J. PUT en Y. STEVENS (eds.), Ontwikkelingen van de 
sociale zekerheid 2011-2016, Brugge, die Keure, 2016, (1) 8; R. GEIGER, "Article 3 [Aims of the Union]" in R. 
GEIGER, D.-E. KHAN en M. KOTZUR (eds.), European Union Treaties, München, C.H. Beck, 2014, (17) 21.  
220 S. BUTTIËNS, E. DE BECKER, J. DE WEYER, N. MAROCCHI en P. SCHOUKENS, "Evoluties in wetgeving en 
rechtspraak binnen het Europees socialezekerheidsrecht" in J. PUT en Y. STEVENS (eds.), Ontwikkelingen van de 
sociale zekerheid 2011-2016, Brugge, die Keure, 2016, (1) 8. 
221 Adv.Europees Economisch en Sociaal Comité nr. 2012/C 24/06, 26 oktober 2011 over een samenhangender en beter 
gecoördineerd sociaal beleid van de EU via de nieuwe horizontale sociale clausule van artikel 9 VWEU 



    40 

integreren in alle relevante beleidsdomeinen.222 Dit artikel vereist immers dat alle handelingen 

van de Europese Unie de bestrijding van sociale uitsluiting niet disproportioneel op een 

negatieve manier beïnvloeden.223 De sociale clausule krijgt concrete vorm door onder andere 

titel X VWEU en het EU-Handvest.224   

93. Ten slotte formuleert artikel 151 VWEU de doelstellingen van de Europese Unie en de lidstaten 

inzake sociale politiek. Het refereert aan het herziene Europees Sociaal Handvest (HESH). De 

bestrijding van sociale uitsluiting is één van die sociale doelstellingen. Opvallend is dat deze 

doelstellingen op zichzelf staan en niet rechtstreeks gelinkt zijn aan de interne markt.225  

AFDELING III. HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE 

94. De geschiedenis van het EU-Handvest krijgt in deel III meer aandacht. Toch wordt het EU-

Handvest hier kort gesitueerd in de tijd, omdat ook hieruit de versterking van sociale rechten als 

doelstelling af te leiden valt.  

95. Toen het EU-Handvest gepubliceerd werd op 18 december 2000 ging het enkel om een politieke 

verklaring die geen juridisch bindende waarde had.226 Belangrijk is wel dat EU-Handvest voor 

het eerst naast de klassieke burgerlijke en politieke rechten ook sociale, economische en 

culturele rechten verzamelde.227 Auteurs spreken daarom van een "moderne", "progressieve" of 

                                                                                                                                                            
(initiatiefadvies), Pb.L. 28 januari 2012, afl. 24, 29, nr. 1.2 en 3.5-3.7; S. BUTTIËNS, E. DE BECKER, J. DE WEYER, 
N. MAROCCHI en P. SCHOUKENS, "Evoluties in wetgeving en rechtspraak binnen het Europees 
socialezekerheidsrecht" in J. PUT en Y. STEVENS (eds.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2011-2016, Brugge, 
die Keure, 2016, (1) 10; P. SCHOUKENS, "From soft monitoring to enforceable action: A quest for new legal 
approaches in the EU fight against social exclusion", KU Leuven Euroforum Policy Papers 2013, afl. 5, 
https://www.kuleuven.be/metaforum/viewpic.php?LAN=N&TABLE=PUB&ID=2101 (consultatie 1 mei 2018), 22. 
222 Adv.Europees Economisch en Sociaal Comité nr. 2012/C 24/06, 26 oktober 2011 over een samenhangender en beter 
gecoördineerd sociaal beleid van de EU via de nieuwe horizontale sociale clausule van artikel 9 VWEU 
(initiatiefadvies), Pb.L. 28 januari 2012, afl. 24, 29, nr. 2.1.1. 
223 P. SCHOUKENS, "From soft monitoring to enforceable action: A quest for new legal approaches in the EU fight 
against social exclusion", KU Leuven Euroforum Policy Papers 2013, afl. 5, 
https://www.kuleuven.be/metaforum/viewpic.php?LAN=N&TABLE=PUB&ID=2101 (consultatie 1 mei 2018), 22. 
224 Adv.Europees Economisch en Sociaal Comité nr. 2012/C 24/06, 26 oktober 2011 over een samenhangender en beter 
gecoördineerd sociaal beleid van de EU via de nieuwe horizontale sociale clausule van artikel 9 VWEU 
(initiatiefadvies), Pb.L. 28 januari 2012, afl. 24, 29, nr. 5.1. 
225 P. SCHOUKENS, "From soft monitoring to enforceable action: A quest for new legal approaches in the EU fight 
against social exclusion", KU Leuven Euroforum Policy Papers 2013, afl. 5, 
https://www.kuleuven.be/metaforum/viewpic.php?LAN=N&TABLE=PUB&ID=2101 (consultatie 1 mei 2018), 6. 
226 Ger.EU 15 januari 2003, nr. T-377/00, ECLI:EU:T:2003:6, Philip Morris e.a./Commissie; R. BARENTS, Het 
verdrag van Lissabon, Deventer, Kluwer, 2008, 527. 
227 A. BAILLEUX, "Préambule" in F. PICOD en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne: Commentaire article par article, Brussel, Bruylant, 2018, (17) 31; G. DINU en 
R.A. TOMESCU, "The European Union Charter of Fundamental Rights. The treaty of Lisbon's objectives and 
principles", Contemporary Readings in Law and Social Justice 2017, afl. 2, (229) 230 en 232.  
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"socialere" grondrechtencatalogus.228 De Unie wilt met het EU-Handvest zichtbaarheid en 

erkenning geven aan de grondrechten.229 Bijgevolg ook aan de sociale rechten die erin vervat 

zijn. Artikel 34, lid 3 EU-Handvest bevat zo het formele recht op sociale bijstand. Vervolgens 

kreeg het EU-Handvest door het verdrag van Lissabon eind 2009230 dezelfde waarde, als het 

VEU en het VWEU namelijk die van bindende primaire Unienorm.231 Bijkomend maken de 

toelichtingen bij het EU-Handvest duidelijk dat de Europese Unie rekening moet houden met 

artikel 34, lid 3 EU-Handvest bij het voeren van haar beleid op grond van artikel 153 VWEU.232 

96. Artikel 51, lid 2 EU-Handvest benadrukt wel dat het EU-handvest niets verandert of toevoegt 

aan de huidige bevoegdheidstoebedeling aan de Europese Unie.233   

AFDELING IV. PIJLER VAN SOCIALE RECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE 

97. Op 17 november 2017 hebben A. Tajani234, J. Ratas235 en J.-C. Juncker236 de pijler van sociale 

rechten van de Europese Unie plechtig afgekondigd.237 Het gaat om de interinstitutionele 

afkondiging van een tekst voorgesteld door de Europese Commissie.238 Voordien had de 

                                                
228 T. BARKHUYSEN en A.W. BOS, “De betekenis van het handvest van de grondrechten van de Europese Unie voor 
het bestuursrecht”, JBplus 2011, (3) 6; J. JONES, "Human dignity in the EU Charter of Fundamental Rights and its 
interpretation before the European Court of Justice", Liverpool L.Rev. 2012, (281) 282; H. SEVERIJNS, 
"Inroepbaarheid van het handvest van de grondrechten van de Europese Unie", Jura Falc. 2013-2014, (1003) 1007. 
229 Preambule EU-Handvest. 
230 Datum van de inwerkingtreding volgens EUR-Lex is 1 december 2009: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/nl/ALL/?uri=CELEX:12012P/TXT (consultatie 1 mei 2018). 
231 E. EICHENHOFER, "Social security as a human right: a European perspective" in F. PENNINGS en G. VONK 
(eds.), Research handbook on European social security law, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2015, (3) 27; K. 
LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2017, 541; K. SCHWARZBURG, Die 
Menschwürde im Recht der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, 2012, 38. 
232 Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.L. 14 december 2007, afl. 303, 27. 
233 F. PICOD, "Article 51. Champ d'application" in F. PICOD en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), Charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne: Commentaire article par article, Brussel, Bruylant, 2018, (1060) 1080-
1082. 
234 A. Tajani is voorzitter van het Europees Parlement tot juli 2019, volgens deze site van de Europese Unie: 
https://europa.eu/european-union/about-eu/presidents_nl (consultatie 1 mei 2018). 
235 Gezien het roulerend voorzitterschap was J. Ratas voorzitter van de Raad van de Europese Unie tot en met december 
2018, volgens deze site van de Europese Unie: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-
countries/estonia_nl (consultatie 7 april 2018). 
236 J.-C. Juncker is voorzitter van de Europese Commissie tot oktober 2019, volgens deze site van de Europese Unie: 
https://europa.eu/european-union/about-eu/presidents_nl (consultatie 1 mei 2018). 
237 R. HEIRBAUT, "De Europese pijler van sociale rechten: so what?", VRT NWS 17 november 2017, 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/17/de-europese-pijler-van-sociale-rechten--so-what--/ (consultatie 1 mei 2018); 
Dit blijkt ook uit de persmededeling op de website van de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie: 
http://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2017/11/17/european-pillar-of-social-rights-proclamation-and-
signing/ (consultatie 1 mei 2018).  
238 Voorstel (Comm.) voor een interinstitutionele afkondiging van de Europese pijler van sociale rechten, 26 april 2017, 
COM(2017) 251 final (hierna: Pijler van sociale rechten van de Europese Unie); Med.Comm. aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's inzake de oprichting 
van een Europese pijler van sociale rechten, 26 april 2017, COM(2017) 250 final, 7-8. De tekst van de pijler van sociale 
rechten van de Europese Unie vindt men via de volgende weblink: 
https://ec.europa.eu/commission/publications/european-pillar-social-rights-booklet_nl (consultatie 1 mei 2018). 
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Europese Commissie op 26 april 2017 haar visie op de pijler van sociale rechten van de 

Europese Unie toegelicht aan andere EU-instellingen.239 De tekst bevat twintig rechten en 

beginselen en heeft het juridische karakter van een aanbeveling, zoals het oorspronkelijke EU-

Handvest voor december 2009.240 De pijler bouwt voort op het bestaande sociale rechtscorpus in 

de Unie en wil de opgesomde rechten en beginselen zichtbaarder maken voor de burgers en 

voor actoren op alle niveaus.241 

98. Enkele artikelen zijn relevant voor het idee van sociale minimumbescherming. Artikel 14 van de 

pijler stelt dat iedereen het recht heeft op adequate voorzieningen voor een minimuminkomen 

om in alle levensfasen een waardig leven te kunnen leiden, en op praktische toegang tot 

goederen en diensten die de zelfredzaamheid van mensen bevorderen. Opvallend is dat de 

Europese Commissie het gebruik van algemene bewoordingen als "sociale bijstand" en 

"voldoende middelen" wil vervangen door een specifieke voorziening te noemen, namelijk het 

"minimuminkomen".242 Artikel 11 van de pijler stipuleert het recht op bescherming tegen 

armoede voor elk kind. Artikel 19 van de pijler formuleert het recht op toegang tot sociale 

huisvesting en heeft daarbij ook aandacht voor kwetsbare personen en daklozen. Artikel 20 van 

de pijler drukt het recht op toegang tot essentiële diensten van goede kwaliteit, zoals water en 

energie, uit. Artikel 14 en 19 van de pijler gaan daarmee verder dan het bestaande rechtskader 

binnen de Europese Unie.243 

99. De beginselen en rechten opgenomen in de pijler zijn niet rechtstreeks uitvoerbaar.244 De 

Europese Unie en de lidstaten moeten de pijler binnen hun respectievelijke bevoegdheden 

implementeren.245 De pijler breidt geenszins de bevoegdheden van de Europese Unie uit.246 De 

Commissie wijst er om die reden op dat de verwezenlijking van de pijler hoofdzakelijk in 

handen ligt van de lokale, regionale en nationale overheden.247  

                                                
239 Med.Comm. aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van 
de Regio's inzake de oprichting van een Europese pijler van sociale rechten, 26 april 2017, COM(2017) 250 final. 
240 Med.Comm. aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van 
de Regio's inzake de oprichting van een Europese pijler van sociale rechten, 26 april 2017, COM(2017) 250 final, 7-8. 
241 Med.Comm. aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van 
de Regio's inzake de oprichting van een Europese pijler van sociale rechten, 26 april 2017, COM(2017) 250 final, 7. 
242 Werkdocument (Comm.) bij de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's inzake de oprichting van een Europese pijler van sociale 
rechten, 26 april 2017, SWD(2017) 201 final, 61. 
243 F. PENNINGS, "Een Europese pijler van sociale rechten", NtER 2017, (233) 238. 
244 Med.Comm. aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van 
de Regio's inzake de oprichting van een Europese pijler van sociale rechten, 26 april 2017, COM(2017) 250 final, 8. 
245 Al. 18 preambule Pijler van sociale rechten van de Europese Unie.  
246 Ibid. 
247 Med.Comm. aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van 
de Regio's inzake de oprichting van een Europese pijler van sociale rechten, 26 april 2017, COM(2017) 250 final, 2-3. 
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AFDELING V. EUROPA 2020-STRATEGIE 

100. Tot slot meette de Europese Unie zichzelf een strategie aan, namelijk "Europa 2020". De 

Europa 2020-strategie is de opvolger van de Lissabonstrategie.248 De Europa 2020-strategie is 

de agenda van de Europese Unie voor groei en banen voor het huidige decennium met de 

nadruk op slimme, duurzame en inclusieve groei.249 Oorspronkelijk nam de Raad van de 

Europese Unie hiervoor zes richtsnoeren aan voor het economisch beleid en vier voor het 

werkgelegenheidsbeleid.250 De laatste hiervan was sociale integratie bevorderen en armoede 

bestrijden. De Commissie lanceerde naar aanleiding hiervan het Europees Platform tegen 

Armoede en Sociale Uitsluiting.251 In 2015 herzag de Raad deze richtsnoeren.252  Sindsdien 

geldt als laatste richtsnoer voor het werkgelegenheidsbeleid: de stimulering van sociale 

insluiting, bestrijding van armoede en bevordering van gelijke kansen.253 De Europese Unie 

houdt toezicht op deze richtsnoeren via het "Europees Semester".254 De Europa 2020-strategie 

heeft echter eerder een economische insteek.255  

                                                
248 Overw. 7 B.Raad nr. 2010/707/EU, 21 oktober 2010 betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid 
van de lidstaten, Pb.L. 24 november 2010, afl. 308, 46; Overw. 6 Aanbev.Raad nr. 2010/410/EU, 13 juli 2010 
betreffende de globale richtsnoeren voor het economische beleid van de lidstaten en de Unie, Pb.L. 13 juli 2010, afl. 
191, 28; Med.Comm. over Europa 2020: Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei, 3 maart 2010, 
COM(2010) 2020 final; B. VANHERCKE, Y. VANDERBORGHT en G. VERSCHRAEGEN, "Sociaal Europa in 
België: werkgelegenheid en sociale insluiting vanuit een europeaniseringsperspectief", BTSZ 2011, (741) 767. 
249 Definitie van "Europa 2020-strategie" gevonden op de volgende website: https://ec.europa.eu/info/business-
economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-
correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_nl (consultatie 1 mei 2018). 
250 B.Raad nr. 2010/707/EU, 21 oktober 2010 betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de 
lidstaten, Pb.L. 24 november 2010, afl. 308, 46; Aanbev.Raad nr. 2010/410/EU, 13 juli 2010 betreffende de globale 
richtsnoeren voor het economische beleid van de lidstaten en de Unie, Pb.L. 13 juli 2010, afl. 191, 28. 
251 Med.Comm. aan het europees parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van 
de Regio's over het Europees Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting: Een Europees kader voor 
sociale en territoriale samenhang, 16 december 2010, COM(2010) 758 final; M. D. RAMIREZ BENDALA, "Poverty, 
social exclusion and the EU minimum income scheme", E-revista internacional de la protección social 2016, afl. 1, 
(123) 128. 
252 B.Raad nr. (EU) 2015/1848, 5 oktober 2015 betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de 
lidstaten voor 2015, Pb.L. 15 oktober 2015, afl. 268, 28; Aanbev.Raad nr. (EU) 2015/1184, 14 juli 2015 betreffende de 
globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en de Europese Unie, Pb.L. 18 juli 2015, afl. 192, 27. 
253 Bijl. bij B.Raad nr. (EU) 2015/1848, 5 oktober 2015 betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid 
van de lidstaten voor 2015, Pb.L. 15 oktober 2015, afl. 268, 28. 
254 EUROSTAT, Smarter, greener, more exclusive? Indicators to support the Europe 2020 strategy, Luxemburg, 
Publications office of the European Union, 2017, 17; H. VERSCHUEREN, "Free movement of EU citizens: Including 
for the poor?", MJ 2015, (10) 13; P. SCHOUKENS, E. DE BECKER en J. BEKE SMETS, "Fighting social exclusion 
under the Europe 2020 strategy: which legal nature for social inclusion recommendations?", ICJ 2015, (11) 15. 
255 P. LELIE en B. VANHERCKE, "Inside the Social OMC’s Learning Tools: How 'benchmarking social Europe' really 
worked", Ose Paper Series 2013, afl. 10, 44; N. MARTÍNEZ-YÁÑEZ, "Rethinking the role of employment and social 
policy coordination competences in a deeper economic Union", ELLJ 2016, (523), 530-531; B. VANHERCKE, Y. 
VANDERBORGHT en G. VERSCHRAEGEN, "Sociaal Europa in België: werkgelegenheid en sociale insluiting vanuit 
een europeaniseringsperspectief", BTSZ 2011, (741) 768. 
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101. Hoewel de Europese Unie globaal gezien een welvarende gemeenschap is,256 leven er nog 

steeds ongeveer 119 miljoen EU-onderdanen, volgens de laatste bekende cijfers die dateren van 

2015,257 met het risico om in een situatie van armoede of sociale uitsluiting terecht te komen. 

Met het project "Europa 2020"258 wil de Europese Unie onder meer dit cijfer terugbrengen naar 

ongeveer 95,9 miljoen EU-onderdanen beladen met dit risico.259 Verderop wordt duidelijk dat 

deze strategie niet gericht is op economisch niet-actieve Unieburgers. Dit is daarentegen wel een 

voorbeeld van de ambitieuze strijd tegen sociale uitsluiting van de Europese Unie. 

HOOFDSTUK II. BEVOEGDHEDEN VAN DE EUROPESE UNIE 

AFDELING I. TOEBEDELING VAN BEVOEGDHEDEN 

102. Om te beginnen kent de Europese Unie enkel toebedeelde bevoegdheden.260 Van deze 

bevoegdheden mag de Europese Unie alleen maar gebruik maken om haar doelstellingen te 

verwezenlijken.261 Artikel 4, lid 2 VWEU maakt duidelijk dat "sociaal beleid" een bevoegdheid 

is die moet worden gedeeld met de lidstaten. Enkel de aspecten die vernoemd worden in de 

artikelen 151 e.v. VWEU behoren tot de (gedeelde) bevoegdheid van de Europese Unie.262 

Daarbij geldt het subsidiariteitsbeginsel uit artikel 5, lid 3 VEU ten volle.263 Dit wil zeggen dat 

de Unie op die gebieden slechts kan optreden indien en voor zover de doelstellingen van het 

overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten op centraal, regionaal of lokaal niveau 

                                                
256 Een vergelijking, in het jaar 2014, inzake welvaart per persoon met enkele andere niet-EU-lidstaten die deel 
uitmaken van de (industrieel ontwikkelde) Groep van 8, vindt men hier: https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/wealth_world_nl.pdf (consultatie 1 mei 2018). 
257 EUROSTAT, Smarter, greener, more exclusive? Indicators to support the Europe 2020 strategy, Luxemburg, 
Publications office of the European Union, 2017, 131. Deze cijfers zijn ook te raadplegen op pagina 2 van de factsheet 
door de Europese Commissie inzake "sociale inclusie" via de volgende weblink: 
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/thematic-factsheets/social-protection-and-cohesion_en (consultatie 
1 mei 2018). 
258 Meer uitleg hierover is terug te vinden op de volgende website: https://ec.europa.eu/info/strategy/european-
semester/framework/europe-2020-strategy_en (consultatie 1 mei 2018). 
259 EUROSTAT, Smarter, greener, more exclusive? Indicators to support the Europe 2020 strategy, Luxemburg, 
Publications office of the European Union, 2017, 130 en 133. 
260 Art. 5, lid 1 VEU. 
261 Art. 5, lid 2 VEU; P. SCHOUKENS, "From soft monitoring to enforceable action: A quest for new legal approaches 
in the EU fight against social exclusion", KU Leuven Euroforum Policy Papers 2013, afl. 5, 
https://www.kuleuven.be/metaforum/viewpic.php?LAN=N&TABLE=PUB&ID=2101 (consultatie 1 mei 2018), 6; P. 
SCHOUKENS, E. DE BECKER en J. BEKE SMETS, "Fighting social exclusion under the Europe 2020 strategy: 
which legal nature for social inclusion recommendations?", ICJ 2015, (11) 12-13. 
262 Art. 4, lid 2, b) VWEU; M. KOTZUR en N. LICHTBLAU, "Article 151 [Objectives and measures of coordinated 
and common social policy]" in R. GEIGER, D.-E. KHAN en M. KOTZUR (eds.), European Union Treaties, München, 
C.H. Beck, 2014, (636) 637; S. C. PELKA, "Artikel 4" in J. SCHWARZE (ed.), EU-Kommentar, Baden-Baden, 
Nomos, 2012, (409) 411. 
263 M. KOTZUR, "Article 2 [Types of competences]" in R. GEIGER, D.-E. KHAN en M. KOTZUR (eds.), European 
Union Treaties, München, C.H. Beck, 2014, (202) 204; M. KOTZUR en N. LICHTBLAU, "Article 151 [Objectives 
and measures of coordinated and common social policy]" in R. GEIGER, D.-E. KHAN en M. KOTZUR (eds.), 
European Union Treaties, München, C.H. Beck, 2014, (636) 638. 
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kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen 

optreden beter door de Unie kunnen worden bereikt.264 De woorden "voor zover" moeten 

duidelijk maken dat een Uniehandeling evenredig moet zijn en niet verder mag gaan dan nodig 

om haar doelstelling te bereiken.265  

AFDELING II. SPECIFIEKE RECHTSGRONDEN 

103. Artikel 153, lid 1 VWEU bepaalt zo dat de Unie de lidstaten zal ondersteunen en aanvullen, 

maar alleen op de elf gebieden opgesomd in dezelfde paragraaf van dat artikel. Ook hier is 

"sociale uitsluiting" het enige relevante gebied.266 Artikel 153, lid 2  VWEU stelt vervolgens dat 

het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie maatregelen kunnen aannemen om de 

samenwerking tussen lidstaten aan te moedigen. Zij mogen binnen het merendeel van de 

afgebakende gebieden door middel van richtlijnen minimumvoorschriften vaststellen, maar 

uitgerekend niet wat betreft de bestrijding van sociale uitsluiting.267 De Europese Unie heeft op 

het gebied van sociale uitsluiting met andere woorden enkel een ondersteunende en aanvullende 

bevoegdheid, bijvoorbeeld via de open coördinatiemethode (OCM).268  

104. De Europese Raad van Lissabon in maart 2000 stelde de OCM formeel in als beleidsinstrument, 

in eerste instantie voor sociaal beleid.269 De OCM werd sindsdien ook voor andere domeinen 

ontwikkeld.270 De methode heeft daarbij een andere vorm naargelang het beleidsgebied waarop 

                                                
264 Art. 5, lid 3 VEU. 
265 K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2017, 86-87 en 93-94. 
266 Art. 153, lid 1, j) VWEU.  
267 Art. 153, lid 2, b) VWEU; P. COPELAND en B. TER HAAR, "The coordinated governance of EU social security 
policy: Will there ever be enough?" in F. PENNINGS en G. VONK (eds.), Research handbook on European social 
security law, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2015, (201) 215. 
268 P. COPELAND en B. TER HAAR, "The coordinated governance of EU social security policy: Will there ever be 
enough?" in F. PENNINGS en G. VONK (eds.), Research handbook on European social security law, Cheltenham, 
Edward Elgar Publishing, 2015, (201) 201-203 en 214-215. 
269 P. LELIE en B. VANHERCKE, "Inside the Social OMC’s Learning Tools: How 'benchmarking social Europe' really 
worked", Ose Paper Series 2013, afl. 10, 13; M. PRPIC, "The open method of coordination", oktober 2014, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2014/542142/EPRS_ATA(2014)542142_EN.pdf (consultatie 1 
mei 2018), 1; B. VANHERCKE, Y. VANDERBORGHT en G. VERSCHRAEGEN, "Sociaal Europa in België: 
werkgelegenheid en sociale insluiting vanuit een europeaniseringsperspectief", BTSZ 2011, (741) 745; In feit werd een 
soortgelijke methode voorafgaand aan de formele instelling in maart 2000 al gebruikt binnen enkele beleidsdomeinen, 
zoals het domein van werkgelegenheid.  
270 M. PRPIC, "The open method of coordination", oktober 2014, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2014/542142/EPRS_ATA(2014)542142_EN.pdf (consultatie 1 
mei 2018), 1; B. VANHERCKE, Inside the social open method of coordination: The hard politics of 'soft' governance, 
doctoraatsthesis Sociale en Gedragswetenschappen Universiteit Amsterdam, 2016, 
http://dare.uva.nl/search?metis.record.id=525946 (consultatie 1 mei 2018), 15; B. VANHERCKE, Y. 
VANDERBORGHT en G. VERSCHRAEGEN, "Sociaal Europa in België: werkgelegenheid en sociale insluiting vanuit 
een europeaniseringsperspectief", BTSZ 2011, (741) 745. 
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ze van toepassing is.271 In 2005 werden verschillende sociale OCM's gestroomlijnd in één 

Sociale OCM voor sociale bescherming en sociale integratie.272  

105. In het algemeen, gaat het om vormen van "zachte" intergouvernementele beleidsvorming. Zij 

hebben als doel het uitwisselen van best practices en het stroomlijnen van beleid binnen 

beleidsdomeinen die volledig of deels vallen onder de bevoegdheden van de Unielidstaten.273 

Het beleid van de Unielidstaten wordt geëvalueerd aan de hand van richtlijnen, kwalitatieve en 

kwantitatieve indicatoren, het opstellen van doelstellingen, peer reviews, etc.274 Deze 

beleidsvorming leidt niet tot bindende EU-wetgeving en Unielanden zijn daarbij niet verplicht 

dit beleid in te voeren of hun wetgeving eraan aan te passen.275 Hieruit volgt dat de Europese 

Unie voor het bestrijden van sociale uitsluiting via deze methode afhankelijk is van de EU-

lidstaten.276  

106. Momenteel is "de stimulering van sociale insluiting en de bestrijding van armoede" één van de 

richtsnoeren voor werkgelegenheidsbeleid van de Europa 2020-strategie (randnummer 100).277 

Aangezien deze richtsnoer niet langer gegrond is op artikel 153 VWEU, zoals onder de 

                                                
271 B. VANHERCKE, Y. VANDERBORGHT en G. VERSCHRAEGEN, "Sociaal Europa in België: werkgelegenheid 
en sociale insluiting vanuit een europeaniseringsperspectief", BTSZ 2011, (741) 746. 
272 Med.Comm. aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van 
de Regio's over Samenwerken, beter werken: Een nieuw kader voor de open coördinatie van het beleid inzake sociale 
bescherming en integratie in de Europese Unie, 22 december 2005, COM(2005) 706 definitief; M. PRPIC, "The open 
method of coordination", oktober 2014, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2014/542142/EPRS_ATA(2014)542142_EN.pdf (consultatie 1 
mei 2018), 1; B. VANHERCKE, Inside the social open method of coordination: The hard politics of 'soft' governance, 
doctoraatsthesis Sociale en Gedragswetenschappen Universiteit Amsterdam, 2016, 
http://dare.uva.nl/search?metis.record.id=525946 (consultatie 1 mei 2018), 170-171. 
273 F. DE WITTE, "The architecture of a 'social market economy'', LSE Law Law Working Papers 2015, afl. 13, 14; M. 
PRPIC, "The open method of coordination", oktober 2014, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2014/542142/EPRS_ATA(2014)542142_EN.pdf (consultatie 1 
mei 2018), 1; B. VANHERCKE, Y. VANDERBORGHT en G. VERSCHRAEGEN, "Sociaal Europa in België: 
werkgelegenheid en sociale insluiting vanuit een europeaniseringsperspectief", BTSZ 2011, (741) 745. 
274 Adv.Europees Economisch en Sociaal Comité nr. 2011/C 44/04, 15 juli 2010 over "De open coördinatiemethode en 
de sociale clausule in het kader van de Europa 2020-strategie" (verkennend advies), Pb.L. 11 februari 2011, afl. 44, 23, 
nr. 2.8.; M. PRPIC, "The open method of coordination", oktober 2014, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2014/542142/EPRS_ATA(2014)542142_EN.pdf (consultatie 1 
mei 2018), 1; P. SCHOUKENS, E. DE BECKER en J. BEKE SMETS, "Fighting social exclusion under the Europe 
2020 strategy: which legal nature for social inclusion recommendations?", ICJ 2015, (11) 13; B. VANHERCKE, Y. 
VANDERBORGHT en G. VERSCHRAEGEN, "Sociaal Europa in België: werkgelegenheid en sociale insluiting vanuit 
een europeaniseringsperspectief", BTSZ 2011, (741) 745. 
275 Definitie gevonden op volgende weblink: http://eur-
lex.europa.eu/summary/glossary/open_method_coordination.html?locale=nl (consultatie 1 mei 2018). 
276 P. COPELAND en B. TER HAAR, "The coordinated governance of EU social security policy: Will there ever be 
enough?" in F. PENNINGS en G. VONK (eds.), Research handbook on European social security law, Cheltenham, 
Edward Elgar Publishing, 2015, (201) 217; P. SCHOUKENS, E. DE BECKER en J. BEKE SMETS, "Fighting social 
exclusion under the Europe 2020 strategy: which legal nature for social inclusion recommendations?", ICJ 2015, (11) 
13. 
277 Bijl. bij B.Raad nr. (EU) 2015/1848, 5 oktober 2015 betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid 
van de lidstaten voor 2015, Pb.L. 15 oktober 2015, afl. 268, 28.  
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Lissabonstrategie wel het geval was, wordt sociale exclusie voortaan aangepakt onder het mom 

van werkgelegenheid.278 Artikel 148 VWEU is immers de wettelijke grondslag voor de 

richtsnoeren inzake het werkgelegenheidsbeleid.279 Artikel 121 VWEU is dan weer de 

wettelijke grondslag van de richtsnoeren inzake het economisch beleid.280 Toch duiken er ook 

aanbevelingen in verband met de sociale bijstand op in de landelijke aanbevelingen.281 De strijd 

tegen sociale exclusie is om die reden momenteel verweven met het economisch en 

werkgelegenheidsbeleid en maakt geen deel meer uit van de Sociale OCM.282 

107. Onder deze nieuwe strategie zijn de werkgelegenheidsrichtsnoeren verbonden met de 

economische richtsnoeren.283 Auteurs wijzen erop dat dit meer sanctiemogelijkheden creëert 

tegen een Unielidstaat die aanbevelingen in de wind zou slaan die verband houden met 

economisch beleid.284 Anders blijft het bij een sanctie onder de vorm van naming and shaming, 

zoals in de traditionele OCM's.285 

                                                
278 S. BUTTIËNS, E. DE BECKER, J. DE WEYER, N. MAROCCHI en P. SCHOUKENS, "Evoluties in wetgeving en 
rechtspraak binnen het Europees socialezekerheidsrecht" in J. PUT en Y. STEVENS (eds.), Ontwikkelingen van de 
sociale zekerheid 2011-2016, Brugge, die Keure, 2016, (1) 70-71; P. SCHOUKENS, E. DE BECKER en J. BEKE 
SMETS, "Fighting social exclusion under the Europe 2020 strategy: which legal nature for social inclusion 
recommendations?", ICJ 2015, (11) 12-14 en 21. 
279 Preambule B.Raad nr. (EU) 2015/1848, 5 oktober 2015 betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid 
van de lidstaten voor 2015, Pb.L. 15 oktober 2015, afl. 268, 28. 
280 Preambule Aanbev.Raad nr. (EU) 2015/1184, 14 juli 2015 betreffende de globale richtsnoeren voor het economisch 
beleid van de lidstaten en de Europese Unie, Pb.L. 18 juli 2015, afl. 192, 27. 
281 Aanbev.Raad nr. 2014/C 247/21, 8 juli 2014 over het nationale hervormingsprogramma 2014 van Roemenië en met 
een advies van de Raad over het convergentieprogramma 2014 van Roemenië, Pb.L. 29 juli 2014, afl. 247, 109; 
Aanbev.Raad nr. 2013/C 217/12, 9 juli 2013 over het nationale hervormingsprogramma 2013 van Letland en met een 
advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma van Letland voor de periode 2012-2016, Pb.L. 30 juli 2013, afl. 217, 
47; P. SCHOUKENS, E. DE BECKER en J. BEKE SMETS, "Fighting social exclusion under the Europe 2020 strategy: 
which legal nature for social inclusion recommendations?", ICJ 2015, (11) 20-21. 
282 S. BUTTIËNS, E. DE BECKER, J. DE WEYER, N. MAROCCHI en P. SCHOUKENS, "Evoluties in wetgeving en 
rechtspraak binnen het Europees socialezekerheidsrecht" in J. PUT en Y. STEVENS (eds.), Ontwikkelingen van de 
sociale zekerheid 2011-2016, Brugge, die Keure, 2016, (1) 71; P. SCHOUKENS, E. DE BECKER en J. BEKE SMETS, 
"Fighting social exclusion under the Europe 2020 strategy: which legal nature for social inclusion recommendations?", 
ICJ 2015, (11) 14. 
283 Overw. 18 B.Raad nr. 2010/707/EU, 21 oktober 2010 betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid 
van de lidstaten, Pb.L. 24 november 2010, afl. 308, 46; P. SCHOUKENS, E. DE BECKER en J. BEKE SMETS, 
"Fighting social exclusion under the Europe 2020 strategy: which legal nature for social inclusion recommendations?", 
ICJ 2015, (11) 15. 
284 S. BUTTIËNS, E. DE BECKER, J. DE WEYER, N. MAROCCHI en P. SCHOUKENS, "Evoluties in wetgeving en 
rechtspraak binnen het Europees socialezekerheidsrecht" in J. PUT en Y. STEVENS (eds.), Ontwikkelingen van de 
sociale zekerheid 2011-2016, Brugge, die Keure, 2016, (1) 71; P. SCHOUKENS, E. DE BECKER en J. BEKE SMETS, 
"Fighting social exclusion under the Europe 2020 strategy: which legal nature for social inclusion recommendations?", 
ICJ 2015, (11) 15-18. 
285 P. SCHOUKENS, E. DE BECKER en J. BEKE SMETS, "Fighting social exclusion under the Europe 2020 strategy: 
which legal nature for social inclusion recommendations?", ICJ 2015, (11) 18 en 21. 
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AFDELING III. ANDERE RECHTSGRONDEN 

108. De Europese Unie heeft daarnaast een aanvullende bevoegdheid via artikel 352 VWEU, ook wel 

de "flexibiliteitsclausule" genoemd286. Dit artikel schrijft voor dat de Unie toch kan optreden 

buiten haar bevoegdheden wanneer dit nodig blijkt om een van de doelstellingen van haar 

verdragen te verwezenlijken. Dit optreden kan enkel door de Raad van de Europese Unie, op 

voorstel van de Europese Commissie en na goedkeuring door het Europees Parlement.287 Artikel 

352, lid 3 VWEU beperkt echter wel een mogelijke aanwending. Het stelt dat maatregelen op 

basis van artikel 352 VWEU niet kunnen leiden tot harmonisatie, wanneer de EU-verdragen 

deze harmonisatiebevoegdheid uitsluiten. Artikel 153, lid 2, a) voorziet in zulke uitsluiting. Dit 

bemoeilijkt het nemen van wetgevende maatregelen op basis van deze rechtsgrond 

aanzienlijk.288  

109. Daarnaast zijn ook artikel 21, lid 3 VWEU en artikel 115 VWEU het vermelden waard. Artikel 

21, lid 3 VWEU maakt het mogelijk voor de Raad van de Europese Unie om maatregelen 

inzake sociale bescherming te nemen ten gunste van het vrij verkeer van personen, maar 

volgens een bijzondere wetgevingsprocedure met eenparigheid van stemmen en na raadpleging 

van het Europees Parlement. "Sociale bescherming" zou immers ook sociale bijstand kunnen 

omvatten.289 Deze bepaling laat ook ruimte voor de invulling van de term "maatregelen". Zo 

kunnen naast coördinatiemaatregelen, ook minimumharmonisatiemaatregelen worden 

opgelegd.290 Ook artikel 115 VWEU biedt een mogelijkheid tot het nemen van 

harmonisatiemaatregelen wat betreft het vrij verkeer van personen.291 Hier gelden soortgelijke 

vereisten als in artikel 21 VWEU. 

HOOFDSTUK III. CONCLUSIE 

110. Uit dit deel blijkt duidelijk dat de Europese Unie van de strijd tegen sociale uitsluiting een 

doelstelling maakt. Het bestrijden van sociale uitsluiting en de armoede die hiermee gepaard 

                                                
286 C. BARNARD en G. DE BAERE, "Towards a European social union: Achievements and possibilities under the 
current EU constitutional framework", KU Leuven Euroforum Policy Papers 2014, afl. 1, 
https://www.kuleuven.be/metaforum/viewpic.php?LAN=N&TABLE=PUB&ID=2098 (consultatie 1 mei 2018), 14; P. 
SCHOUKENS, "From soft monitoring to enforceable action: A quest for new legal approaches in the EU fight against 
social exclusion", KU Leuven Euroforum Policy Papers 2013, afl. 5, 
https://www.kuleuven.be/metaforum/viewpic.php?LAN=N&TABLE=PUB&ID=2101 (consultatie 1 mei 2018), 33. 
287 Art. 352 VWEU. 
288 P. SCHOUKENS, "From soft monitoring to enforceable action: A quest for new legal approaches in the EU fight 
against social exclusion", KU Leuven Euroforum Policy Papers 2013, afl. 5, 
https://www.kuleuven.be/metaforum/viewpic.php?LAN=N&TABLE=PUB&ID=2101 (consultatie 1 mei 2018), 33. 
289 Ibid., 36. 
290 Ibid., 36. 
291 K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 213-214. 
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gaat, is precies een doel van een sociale minimumbescherming zoals die in de inleiding werd 

gedefinieerd. In die zin lijkt de Europese Unie zich te kunnen vinden in een sociale 

minimumbescherming. 

111. Hoofdstuk II van dit deel beschrijft dat de Europese Unie enkele bevoegdheden heeft om deze 

strijd tegen sociale uitsluiting aan te gaan. Toch is het verwezenlijken van sociale inclusie voor 

economisch niet-actieve Unieburgers geen evidentie. Titel X VWEU biedt bijvoorbeeld geen 

mogelijkheid voor de Europese Unie om bindende maatregelen te nemen ten aanzien van de 

lidstaten. Europa 2020 legt daarnaast de focus op werkgelegenheid en economie. De sancties 

binnen het kader van Europa 2020 en het Europees Semester, zijn gericht op aanbevelingen die 

economisch ingebed zijn. De landelijke richtlijnen staan hoofdzakelijk in het teken van 

arbeidsintegratie en activatie.292 Dit rijmt niet altijd met een sociale minimumbescherming voor 

economisch niet-actieve Unieburgers, zoals in het geval van een arbeidsongeschikte Unieburger. 

112. Ook op basis van de algemene rechtsgronden zijn de mogelijkheden beperkt. Het optreden van 

de Europese Unie op basis van die rechtsgronden vertrekt bij de Raad van de Europese Unie, die 

met eenparigheid moet beslissen. In de Raad van de Europese Unie is elke lidstaat 

vertegenwoordigd. Enkele staten zijn gekant tegen een regeling over sociale 

minimumbescherming, gezien de discussie over het "uitkeringstoerisme".  

113. Kortom, de Europese Unie is voor het organiseren van een sociale minimumbescherming aan 

economisch niet-actieve Unieburgers dus afhankelijk van de Unielidstaten. Daarom behandelt 

deel III van deze meesterproef of economisch niet-actieve Unieburgers zelf deze sociale 

minimumbescherming kunnen afdwingen door middel van het EU-Handvest. 

  

                                                
292 P. SCHOUKENS, E. DE BECKER en J. BEKE SMETS, "Fighting social exclusion under the Europe 2020 strategy: 
which legal nature for social inclusion recommendations?", ICJ 2015, (11) 18-19 en 21. 
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DEEL III: SOCIALE MINIMUMBESCHERMING BINNEN 
DE EUROPESE UNIE DOOR MIDDEL VAN HET EU-
HANDVEST? 
HOOFDSTUK I. OVERZICHT 

114. Deel II beschreef net dat de Europese Unie niet eenvoudig kan optreden met nieuwe 

wetgevende maatregelen ten gunste van een sociale minimumbescherming voor deze 

economisch niet-actieve Unieburgers. De zoektocht naar een manier om sociale 

minimumbescherming in de Europese Unie meer voet aan wal te doen krijgen, is daarmee nog 

niet ten einde. Daarom verlegt deze meesterproef in dit deel de focus naar een bron die 

hedendaags rechten verschaft aan Unieburgers, namelijk het EU-Handvest.  

De werkdefinitie van sociale minimumbescherming en de vraag van VERSCHUEREN, 

geciteerd in randnummer 7, maken duidelijk dat de menselijke waardigheid een interessante 

denkpiste vormt. Op het eerste gezicht dient artikel 34, lid 3 EU-Handvest zich aan. Dit artikel 

valt mooi op de kruising van de gedachte van sociale minimumbescherming en de menselijke 

waardigheid. Specifiek voor ouderen lijkt ook artikel 25 EU-Handvest een optie. Tot slot, komt 

de menselijke waardigheid in artikel 1 EU-Handvest aan bod. 

Dit deel zal aanvatten met informatie die betrekking heeft op het EU-Handvest als geheel. Deze 

informatie zal immers voor de hierboven opgesomde artikelen hetzelfde zijn. Daarna volgt een 

grondige bespreking van die artikelen, in de volgorde zoals deze in de vorige alinea werden 

opgesomd. 

HOOFDSTUK II. ALGEMENE BESPREKING VAN HET EU-HANDVEST 

AFDELING I. GESCHIEDENIS VAN HET EU-HANDVEST 

115. Voor er sprake was van het EU-Handvest deed het Hof van Justitie al uitspraken in verband met 

grondrechten. In het Stauder-arrest en het Internationale Handelsgesellschaft-arrest erkende het 

Hof van Justitie de grondrechten als algemene beginselen van Unierecht (die door het Hof 

geëerbiedigd moeten worden).293 Algemene rechtsbeginselen zijn ongeschreven beginselen die 

                                                
293 HvJ 18 maart 1970, nr. 11/70, ECLI:EU:C:1970:114, Internationale Handelsgesellschaft mbH/ Einfuhr-und 
Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, Jurisprudentie HvJ 1970, (1126) 1135, nr. 4; HvJ 12 november 1969, nr. 
29/69, ECLI:EU:C:1969:57, Stauder/Stad Ulm, Jurisprudentie HvJ 1969, (419) 425, nr. 7; T. BARKHUYSEN en A.W. 
BOS, “De betekenis van het handvest van de grondrechten van de Europese Unie voor het bestuursrecht”, JBplus 2011, 
(3) 4; F. DEBUSSERE, "Het handvest van de grondrechten van de Europese Unie", Jura. Falc. 2001-02, (39) 43-44; 
J.M. EMAUS, "Rechten, beginselen en horizontale directe werking van de grondrechten uit het EU-handvest", NTBR 
2015, (67) 68. 
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het Hof van Justitie heeft erkend op grond van (huidig) artikel 19, lid 1 VEU, omdat ze 

bijvoorbeeld specifiek voor de Europese Unie of gemeenschappelijk aan de nationale 

rechtsstelsels zijn.294 Het Hof van Justitie gebruikt deze algemene rechtsbeginselen als 

toetsingsgrond295, om EU-regelgeving aan te vullen296 of om nationale en Europese regelgeving 

te interpreteren297.298  

116. Uit het Nold-arrest blijkt dat het Hof van Justitie zich voor de uitwerking van de grondrechten 

baseert op de constitutionele tradities gemeen aan de lidstaten en bijgevolg geen maatregelen 

kan toelaten die indruisen tegen fundamentele rechten die in de constituties van de lidstaten zijn 

erkend en gewaarborgd.299 Het Hof van Justitie dient hierbij ook rekening te houden met de 

internationale wilsverklaringen inzake grondrechten waaraan lidstaten al hadden meegewerkt of 

waarbij ze zich hadden aangesloten, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

(EVRM).300 Met artikel F, §2 van het verdrag van Maastricht verankerde de Europese 

Gemeenschap de grondrechtenbescherming voor het eerst schriftelijk.301 Sindsdien stipuleert 

artikel 6, §2 VEU (oud artikel F VEU)302 dat de constitutionele tradities en grondrechten uit het 

EVRM algemene beginselen uitmaken. 

117. Op 7 december 2000 kondigden het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de 

Europese Commissie het EU-Handvest plechtig af in Nice.303 De publicatie hiervan gebeurde op 

                                                
294 K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 541; Definitie van "algemene 
rechtsbeginselen" gegeven op de volgende webpagina: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=LEGISSUM:l14533 (consultatie 1 mei 2018).  
295 HvJ 18 juni 1991, nr. C-260/89, ECLI:EU:C:1991:254, Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE en Panellinia 
Omospondia Syllogon Prossopikou/Dimotiki Etairia Pliroforissis en Sotirios Kouvelas en Nicolaos Avdellas e.a., nr. 44. 
296 HvJ 19 november 1991, nr. C-6/90 en C-9/90, ECLI:EU:C:1991:428, Andrea Francovich en Danila Bonifaci e. 
a./Italiaanse Republiek, nr. 30-37. 
297 HvJ 23 oktober 2012, nr. C-581/10 en C-629/10, ECLI:EU:C:2012:657, Emeka Nelson e.a./Deutsche Lufthansa AG 
en TUI Travel plc e.a./Civil Aviation Authority, nr. 70-84. 
298 K. LENAERTS en J.A. GUTIERREZ-FONS, "The place of the charter in the EU constitutional Edifice" in S. 
PEERS, T. HERVEY, J. KENNER en A. WARD (eds.), The EU charter of fundamental rights a commentary, Oxford, 
Hart Publishing, 2014, (1559) 1559. 
299 HvJ 14 mei 1974, nr. 4/73, ECLI:EU:C:1974:51, J. Nold, Kohlen- und Baustoffgrosshandlung/Commissie van de 
Europese Gemeenschappen, (492) 508, nr. 13.  
300 HvJ 14 mei 1974, nr. 4/73, ECLI:EU:C:1974:51, J. Nold, Kohlen- und Baustoffgrosshandlung/Commissie van de 
Europese Gemeenschappen, (492) 508, nr. 13; Concl. Adv. Gen. C. STIX-HACKL bij HvJ 14 oktober 2004, nr. C-
36/02, ECLI:EU:C:2004:614, Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH/Oberbürgermeisterin der 
Bundesstadt Bonn, nr.46; J.M. EMAUS, "Rechten, beginselen en horizontale directe werking van de grondrechten uit 
het EU-handvest", NTBR 2015, (67) 69. 
301 Art. F, §2 Verdrag betreffende de Europese Unie, 29 juli 1992. 
302 Concordantietabellen bij het verdrag van Amsterdam, Pb.C. 10 november 1997, afl. 340, 85; Concordantietabellen 
bij het verdrag van Lissabon, Pb.C. 17 december 2007, afl. 306, 202; Oud art. F VEU werd art. 6 VEU door de 
hernummering door het verdrag van Amsterdam. Het verdrag van Lissabon wijzigde hier niets aan. 
303 R. BARENTS, Het verdrag van Lissabon, Deventer, Kluwer, 2008, 525; C. PINEDA POLO en M. DEN BOER, 
"The charter of fundamental rights: novel method on the way to the Nice treaty" in F. LAURSEN (ed.), The treaty of 
Nice, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006, (503) 503. 
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18 december 2000.304 Het ging op dat moment enkel maar om een politieke verklaring die geen 

juridisch bindende waarde had.305 STIX-HACKL gaf in 2004 aan dat de grondrechten in de 

vorm van algemene rechtsbeginselen beschouwd moeten worden als primair Unierecht.306 

118. Sinds de inwerkingtreding van het verdrag van Lissabon eind 2009307 heeft het EU-Handvest 

dezelfde waarde, namelijk die van (bindende) primaire Unienorm, als het VEU en het 

VWEU.308 Dit blijkt expliciet uit het eerste lid van artikel 6 VEU.  

AFDELING II. ALGEMENE BEPALINGEN VAN HET EU-HANDVEST 

119. Deze afdeling behandelt de algemene bepalingen over het toepassingsgebied en de uitlegging 

van het EU-Handvest, voordat deze specifiek toegepast worden in het volgende hoofdstuk. Eerst 

komt het "personeel" toepassingsgebied van het EU-Handvest aan bod. Hierop volgt informatie 

over de reikwijdte en de uitlegging van de rechten en beginselen in het EU-handvest en het 

beschermingsniveau van het EU-Handvest. 

§1. "Personeel" toepassingsgebied van het EU-Handvest 

120. Ten aanzien van wie heeft het EU-Handvest bindende werking? Artikel 51, lid 1 EU-Handvest 

geeft aan dat de bepalingen van het EU-Handvest zowel de organen en instanties van de 

Europese Unie, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, als de lidstaten door het EU-

Handvest gebonden zijn. De lidstaten zijn echter uitsluitend gebonden wanneer zij het recht van 

de Europese Unie ten uitvoer brengen. Organen en instanties krijgen hier hun gewoonlijke 

betekenis, zoals bijvoorbeeld in artikel 13 VEU.309 "Lidstaten" heeft hier een ruime betekenis en 

slaat evenzeer op de regionale en lokale overheidsautoriteiten en op de overheidslichamen.310  

                                                
304 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 18 december 2000. 
305 Ger.EU 15 januari 2003, nr. T-377/00, ECLI:EU:T:2003:6, Philip Morris e.a./Commissie; R. BARENTS, Het 
verdrag van Lissabon, Deventer, Kluwer, 2008, 527. 
306 Concl. Adv. Gen. C. STIX-HACKL bij HvJ 14 oktober 2004, nr. C-36/02, ECLI:EU:C:2004:614, Omega 
Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH/Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, nr. 49. 
307 Datum van de inwerkingtreding volgens EUR-Lex is 1 december 2009: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/nl/ALL/?uri=CELEX:12012P/TXT (consultatie 1 mei 2018). 
308 E. EICHENHOFER, "Social security as a human right: a European perspective" in F. PENNINGS en G. VONK 
(eds.), Research handbook on European social security law, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2015, (3) 27; K. 
LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2017, 541; K. SCHWARZBURG, Die 
Menschwürde im Recht der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, 2012, 38. 
309 F. PICOD, "Article 51. Champ d'application" in F. PICOD en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), Charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne: Commentaire article par article, Brussel, Bruylant, 2018, (1060) 1062-
1065. 
310 Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.L. 14 december 2007, afl. 303, 32; F. 
PICOD, "Article 51. Champ d'application" in F. PICOD en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne: Commentaire article par article, Brussel, Bruylant, 2018, (1060) 1065-1066. 
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121. Wat betreft de bindende werking ten aanzien van lidstaten, heeft het Hof van Justitie gaandeweg 

verduidelijkt wat verstaan moet worden onder "uitsluitend wanneer zij het recht van de 

Europese Unie ten uitvoer brengen". Al gehele tijd benadrukt het Hof van Justitie dat lidstaten 

de fundamentele rechten moeten respecteren wanneer zij richtlijnen en verdragsbepalingen op 

enigerlei wijze nationaal implementeren of uitwerken, ook als zij hierbij een beleidsmarge 

hebben.311  

122. In het Åkerberg Fransson en daaropvolgende arresten verduidelijkte het Hof dat de 

grondrechten uit het EU-Handvest moeten worden geëerbiedigd wanneer een nationale regeling 

binnen het toepassingsgebied van het Unierecht valt, zodat er geen gevallen kunnen zijn waarin 

het Unierecht geldt zonder dat die grondrechten toepassing vinden.312 Een nationale regeling 

valt binnen het toepassingsgebied van het Unierecht wanneer de lidstaat met deze regeling een 

verplichting naar EU-recht vervult.313 Hieruit volgt dat het Hof het "ten uitvoer brengen van 

Unierecht" ruim interpreteert en het EU-Handvest in vele situaties van toepassing kan zijn.314 

123. In het Cruciano Siragusa-arrest herinnert het Hof van Justitie er wel aan dat er een verband 

moet bestaan tussen de nationale regeling en het Unierecht.315 Dat verband moet echter verder 

                                                
311 HvJ 19 januari 2010, nr. C-555/07, ECLI:EU:C:2010:21, Seda Kücükdeveci/Swedex GmbH & Co. KG, nr. 23-25; 
HvJ 11 januari 2007, nr. C-384/05, ECLI:EU:C:2007:21, Johan Piek/Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij, nr. 32; HvJ 10 juli 2003, nr. C-20/00 en C-64/00, ECLI:EU:C:2003:397, Booker Aquacultur Ltd en Hydro 
Seafood GSP Ltd/The Scottish Ministers, nr. 88; HvJ 13 juli 1989, nr. 5/88, ECLI:EU:C:1989:321, Hubert 
Wachauf/Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, nr. 19; M. DE MOL, A. PAHLADSINGH en L. R. VAN 
HEIJNINGEN, “Inroepbaarheid in rechte van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: 
Toepassingsgebied en het onderscheid tussen ‘rechten’ en ‘beginselen’", SEW 2012, (222) 224-225. 
312 HvJ 16 mei 2017, nr. C-682/15, ECLI:EU:C:2017:373, Berlioz Investment Fund SA/Directeur de l’administration 
des contributions directes, nr. 49; HvJ 30 april 2014, nr. C-390/12, ECLI:EU:C:2014:281, Robert Pfleger e.a., nr. 34; 
HvJ 26 februari 2013, nr. C-617/10, ECLI:EU:C:2013:105, Åklagaren/Hans Åkerberg Fransson, nr. 21; A. LENAERTS 
en V. VANOVERMEIRE, "De toepassingen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie op 
handelingen van de lidstaten: een analyse in het licht van het arrest C-617/10 van het Hof van Justitie van 26 februari 
2013 inzake Åkerberg Fransson", TBP 2016, (16) 32. 
313 HvJ 26 februari 2013, nr. C-617/10, ECLI:EU:C:2013:105, Åklagaren/Hans Åkerberg Fransson, nr. 28; K. 
LENAERTS en J.A. GUTIERREZ-FONS, "The place of the charter in the EU constitutional Edifice" in S. PEERS, T. 
HERVEY, J. KENNER en A. WARD (eds.), The EU charter of fundamental rights a commentary, Oxford, Hart 
Publishing, 2014, (1559) 1568. 
314 N. BERNARD, "Les ressources – préjudicielles notamment – qu’offre l’article 34, paragraphe 3, de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne (droit à une aide au logement)", Rev.trim.DH 2014, (81) 115; A. 
LENAERTS en V. VANOVERMEIRE, "De toepassingen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
op handelingen van de lidstaten: een analyse in het licht van het arrest C-617/10 van het Hof van Justitie van 26 februari 
2013 inzake Åkerberg Fransson", TBP 2016, (16) 23-24; E. MUIR, "Fundamental rights: An unsettling EU 
competence", Human Rights Rev 2014, (25) 31; J. PAJU, The European Union and social security law, Oxford, Hart 
publishing, 2017, 155-156; F. PICOD, "Article 51. Champ d'application" in F. PICOD en S. VAN 
DROOGHENBROECK (eds.), Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: Commentaire article par 
article, Brussel, Bruylant, 2018, (1060) 1062-1072. 
315 HvJ 6 maart 2014, nr. C-206/13, ECLI:EU:C:2014:126, Cruciano Siragusa/Regione Sicilia – Soprintendenza Beni 
Culturali e Ambientali di Palermo, nr. 24; A. LENAERTS en V. VANOVERMEIRE, "De toepassingen van het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie op handelingen van de lidstaten: een analyse in het licht van het 
arrest C-617/10 van het Hof van Justitie van 26 februari 2013 inzake Åkerberg Fransson", TBP 2016, (16) 30 en 33. 
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gaan dan het dicht bij elkaar liggen van de betrokken materies of de indirecte invloed van de ene 

materie op de andere.316 Het Hof formuleerde niet-limitatief enkele criteria die helpen bepalen 

of er sprake is van een tenuitvoerlegging van het Unierecht.317 Zo moet onder meer worden 

nagegaan of de nationale regeling de uitvoering van een Unierechtelijke bepaling beoogt.318  

Daarnaast, wat de aard van de nationale regeling is en of zij geen andere doelstellingen nastreeft 

dan die waarop het Unierecht toeziet, ook wanneer die regeling dit recht indirect kan 

beïnvloeden.319  Tot slot, of er een Unierechtelijke regeling bestaat die specifiek is voor deze 

materie of deze kan beïnvloeden.320  

124. Met deze rechtspraak in het achterhoofd, is de beslissing van het Hof van Justitie om geen 

uitspraak te doen over de uitlegging van een aantal rechten in het EU-Handvest, in de zaak 

Dano, bedenkelijk te noemen.321 Dit werd reeds aangehaald in randnummer 66. Het Hof gaf als 

reden dat het aan de wetgever is om de materiële voorwaarden voor een recht op de prestaties te 

bepalen.322 Voor zover die voorwaarden niet voortvloeien uit verordening 883/2004 en richtlijn 

2004/38, geven de lidstaten daarmee geen uitvoering aan het Unierecht.323 Verschillende 

elementen kunnen motiveren waarom ook de situaties in Dano, Alimanovic en García-Nieto 

binnen het toepassingsgebied van het EU-Handvest vallen. Ten eerste, gaat het hier om een 

situatie waarin verordening 883/2004 de toepasselijke wetgeving bepaalt en deze nationale 

wetgeving wel het Unierecht, zoals het vrij verkeer van personen, moet honoreren.324 Ten 

                                                
316 HvJ 6 maart 2014, nr. C-206/13, ECLI:EU:C:2014:126, Cruciano Siragusa/Regione Sicilia – Soprintendenza Beni 
Culturali e Ambientali di Palermo, nr. 24; A. LENAERTS en V. VANOVERMEIRE, "De toepassingen van het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie op handelingen van de lidstaten: een analyse in het licht van het 
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319 Ibid.  
320 Ibid. 
321 D. DUMONT, "Article 34. Sécurité sociale et aide sociale" in F. PICOD en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: Commentaire article par article, Brussel, Bruylant, 2018, 
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116-117; F. WOLLENSCHLÄGER, "Consolidating Union citizenship: Residence and solidarity rights for jobseekers 
and the economically inactive in the post-Dano era", mei 2017, https://eustudies.org/conference/papers/14?page=12 
(consultatie 1 mei 2018), 14-15. 
322 HvJ 11 november 2014, nr. C-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358, Elisabeta Dano en Florin Dano/Jobcenter Leipzig, nr. 
89. 
323 Ibid., nr. 90. 
324 D. DUMONT, "Article 34. Sécurité sociale et aide sociale" in F. PICOD en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), 
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tweede is dit tegenstrijdig met de eerdere aanpak van het Hof van Justitie in de zaak Kamberaj 

over de toekenning van bijstand voor huisvesting aan een derdelander.325 In deze zaak geeft het 

Hof wél een uitlegging van richtlijn 2003/109326, in verband met derdelanders, aan de hand van 

artikel 34, lid 3 EU-Handvest.327 Hetzelfde geldt voor de aanpak in de zaak Cimade en GISTI.328 

Hierdoor kunnen deze zaken wel degelijk vallen onder het breed geïnterpreteerde begrip van 

"tenuitvoerlegging".329 

125. Naar de wens van Polen en het Verenigd Koninkrijk beperkt een bindend protocol de werking 

van het EU-Handvest ten aanzien van hen.330 Dit protocol bepaalt dat, met name, titel IV van 

het EU-Handvest niet in rechten voorziet voor rechtsonderhorigen in Polen of het Verenigd 

Koninkrijk, behalve voor zover de wetgeving van Polen of het Verenigd Koninkrijk in 

dergelijke rechten voorziet.331 Deze uitzondering belet daarentegen niet dat algemene 

beginselen van Unierecht of andere bindende rechtsnormen van de Europese Unie met een 

gelijksoortige inhoud als Titel IV, in of tegen Polen en het Verenigd Koninkrijk kunnen worden 

ingeroepen.332 

                                                                                                                                                            
VERSCHUEREN, "Preventing 'benefit tourism' in the EU: A narrow or broad interpretation of the possibilities offered 
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legal shape of the union citizenship", CML Rev. 2015, (889) 914-915. 
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Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano en Provincia autonoma di 
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by the ECJ in Dano?", CML Rev. 2015, (363) 387. 
330 Art. 1 en 2 Prot. nr. 30 betreffende de toepassing van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie op 
Polen en het Verenigd Koninkrijk, Pb.C 9 mei 2008, afl. 115, 313.  
331 Art. 1, lid 2 Prot. nr. 30 betreffende de toepassing van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie op 
Polen en het Verenigd Koninkrijk, Pb.C 9 mei 2008, afl. 115, 313; P. CRAIG, The Lisbon treaty: law, politics and 
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§2. Rechten en beginselen in het EU-Handvest 

126. Van belang is dat het EU-Handvest het onderscheid maakt tussen “rechten” en “beginselen”.333 

De aanwezigheid van dit onderscheid wordt afgeleid uit de artikelen 51, lid 1 en 52, lid 5 EU-

Handvest.334 Deze beginselen in het EU-Handvest verschillen van de algemene rechtsbeginselen 

die werden uitgelegd in randnummer 115. Het onderscheid vond zijn weg naar het EU-Handvest 

doordat het Verenigd Koninkrijk en Denemarken bij de vorming van het EU-Handvest 

weigerachtig stonden tegenover het opnemen van economische, sociale en culturele rechten in 

het EU-Handvest.335 Bepaalde artikelen in het EU-Handvest behelzen om die reden 

"programmatische beginselen".336  

127. Het onderscheid maken tussen een recht en een beginsel is niet eenvoudig, mede omdat een EU-

Handvestartikel zowel een beginsel als een recht kan bevatten.337 Artikel 51, lid 1 EU-Handvest 

doet blijken dat zowel rechten als beginselen bindend zijn.338 Het stelt dat de lidstaten en de 

Europese Unie de beginselen in het EU-Handvest moeten "naleven", eens het EU-Handvest van 

toepassing is. Zowel rechten als beginselen kunnen fungeren als uitleggingsinstrument en als 

autonome toetsingsgrond.339 

128. Artikel 52, lid 5 EU-Handvest drukt uit welk gevolg de kwalificatie van "beginsel" met zich 

meebrengt:   

                                                
333 T. BARKHUYSEN en A.W. BOS, “De betekenis van het handvest van de grondrechten van de Europese Unie voor 
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"Aan de bepalingen van dit Handvest die beginselen bevatten, kan uitvoering worden 

gegeven door wetgevings- en uitvoeringshandelingen van de instellingen, organen en 

instanties van de Unie en door handelingen van de lidstaten wanneer zij het recht van de 

Unie ten uitvoer brengen, bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden. De 

rechterlijke bevoegdheid ten aanzien van die bepalingen blijft beperkt tot de uitlegging 

van genoemde handelingen en de toetsing van de wettigheid ervan."  

Deze bepaling kan op twee manieren worden geïnterpreteerd.340 Volgens een eerste opvatting is 

de rechter "beperkt in zijn bevoegdheid" wat betreft de handelingen die hij kan controleren.341 

Hij of zij kan enkel de specifieke handelingen die de beginselen uitvoeren, toetsen aan de 

beginselen of een beginselconforme uitlegging geven.342 Een tweede opvatting legt de nadruk 

op de manier waarop de rechter de beginselen kan toepassen.343 De beginselen kunnen dienen 

als uitleggingsinstrument en als toetsingsgrond voor de wettigheid van een overheidshandeling, 

ongeacht of het gaat om een uitvoeringshandeling.344 Daarmee is het verschil tussen een "recht" 

en een "beginsel" echter nog niet uitgeklaard.  
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(Nederland) 2012, (222) 233-235; O. DE SCHUTTER, "Les droits fondamentaux dans le projet européen. Des limites à 
l'action des institutions à une politique des droits fondamentaux" in O. DE SCHUTTER en P. NIHOUL (eds.), Une 
constitution pour l'Europe. Réflexions sur les transformations du droit de l'Union européenne, Brussel, Larcier, 2004, 
(81) 112-113; A. WARD, “Article 51” in S. PEERS, T. HERVEY, J. KENNER en A. WARD (eds.), The EU charter of 
fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, 2014, (1413) 1417. 
341 M. DE MOL, A. PAHLADSINGH en L. R. VAN HEIJNINGEN, “Inroepbaarheid in rechte van het Handvest van de 
Grondrechten van de Europese Unie: toepassingsgebied en het onderscheid tussen ‘rechten’ en ‘beginselen’", SEW 
(Nederland) 2012, (222) 233-234. 
342 T. BARKHUYSEN en A.W. BOS, “De betekenis van het handvest van de grondrechten van de Europese Unie voor 
het bestuursrecht”, JBplus (Nederland) 2011, (3) 6; P. CRAIG, The Lisbon treaty: law, politics and treaty reform, 
Oxford, Oxford University Press, 2013, 220; M. DE MOL, A. PAHLADSINGH en L. R. VAN HEIJNINGEN, 
“Inroepbaarheid in rechte van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: toepassingsgebied en het 
onderscheid tussen ‘rechten’ en ‘beginselen’", SEW (Nederland) 2012, (222) 233-234; J.M. EMAUS, "Rechten, 
beginselen en horizontale directe werking van de grondrechten uit het EU-handvest", NTBR (Nederland) 2015, (67) 73; 
K. LENAERTS, "La solidarité ou le chapitre IV de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne", 
Rev.trim.DH 2010, (217) 224. 
343 A. BAILLEUX, "Article 52-2. Portée et interprétation des droits et principes" in F. PICOD en S. VAN 
DROOGHENBROECK (eds.), Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: Commentaire article par 
article, Brussel, Bruylant, 2018, (1115) 1134; M. DE MOL, A. PAHLADSINGH en L. R. VAN HEIJNINGEN, 
“Inroepbaarheid in rechte van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: toepassingsgebied en het 
onderscheid tussen ‘rechten’ en ‘beginselen’", SEW (Nederland) 2012, (222) 234. 
344 P. CRAIG, The Lisbon treaty: law, politics and treaty reform, Oxford, Oxford University Press, 2013, 220; M. DE 
MOL, A. PAHLADSINGH en L. R. VAN HEIJNINGEN, “Inroepbaarheid in rechte van het Handvest van de 
Grondrechten van de Europese Unie: toepassingsgebied en het onderscheid tussen ‘rechten’ en ‘beginselen’", SEW 
(Nederland) 2012, (222) 233-234; O. DE SCHUTTER, "Les droits fondamentaux dans le projet européen. Des limites à 
l'action des institutions à une politique des droits fondamentaux" in O. DE SCHUTTER en P. NIHOUL (eds.), Une 
constitution pour l'Europe. Réflexions sur les transformations du droit de l'Union européenne, Brussel, Larcier, 2004, 
(81) 112-113; S. PEERS en S. PRECHAL, “Article 52” in S. PEERS, T. HERVEY, J. KENNER en A. WARD (eds.), 
The EU charter of fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, 2014, (1455) 1509-1510. 
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129. Algemeen kan men stellen dat een "recht" een (positief) subjectief recht geeft aan een individu, 

zonder dat hiervoor een uitwerking in Unie- of nationale wet- of regelgeving nodig is.345 

Beginselen moeten eerst worden uitgewerkt in het Unierecht of het nationale rechtskader, zodat 

ze, op grond van die uitwerking, subjectieve rechten kunnen verschaffen aan een individu.346 

Een individu kan op grond van een niet-uitgewerkt beginsel geen positieve actie eisen van een 

overheid.347  

130. De toelichtingen bij het EU-Handvest geven slechts voorbeelden van beginselen, maar geven 

geen criteria aan die het onderscheid helpen maken.348 VON LAUWITZ en LADENBURG 

hebben bepaalde criteria uitgedacht die de kwalificatie als "recht" of als "beginsel" helpen 

maken: de benaming in het EU-Handvest-artikel, de herkomst van de norm, de betekenis en het 

doel achter de norm en ten slotte de behoefte tot concretisering van de norm.349 Enkele 

                                                
345 M. BORGETTO en R. LAFORE, "Article 25. Droits des personnes âgées" in F. PICOD en S. VAN 
DROOGHENBROECK (eds.), Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: Commentaire article par 
article, Brussel, Bruylant, 2018, (569) 584-585; P. CRAIG, The Lisbon treaty: law, politics and treaty reform, Oxford, 
Oxford University Press, 2013, 219; M. DE MOL, A. PAHLADSINGH en L. R. VAN HEIJNINGEN, “Inroepbaarheid 
in rechte van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: Toepassingsgebied en het onderscheid tussen 
‘rechten’ en ‘beginselen’", SEW 2012, (222) 232 en 234; C. LADENBURG en T. VON DANVITZ, "Artikel 52 GRCh: 
Tragweite und Auslegung der Rechte und Grundsätze" in P. J. TETTINGER en K. STERN (eds.), Kölner 
Gemeinschafts-Kommentar zur Europäische Grundrechte-Charta, München, C.H. Beck, 2006, (774) 806-807; K. 
LENAERTS, "La solidarité ou le chapitre IV de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne", 
Rev.trim.DH 2010, (217) 224; J. PAJU, The European Union and social security law, Oxford, Hart publishing, 2017, 
159-160; F. PICOD, "Article 51. Champ d'application" in F. PICOD en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), Charte 
des droits fondamentaux de l'Union européenne: Commentaire article par article, Brussel, Bruylant, 2018, (1060) 
1075-1078. 
346 HvJ 22 mei 2014, nr. C-356/12, ECLI:EU:C:2014:350, Wolfgang Glatzel/Freistaat Bayern, nr. 78; HvJ 15 januari 
2014, nr. C-176/12, ECLI:EU:C:2014:2, Association de médiation sociale/Union locale des syndicats CGT, Hichem 
Laboubi, Union départementale CGT des Bouche-du-Rhône, Confédération générale du travail (CGT), nr. 45 en 47; 
Concl. Adv. Gen. V. TRSTENJAK bij HvJ 24 januari 2012, nr. C-282/10, ECLI:EU:C:2012:33, Maribel 
Dominguez/Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre, nr. 76-78; M. BORGETTO en 
R. LAFORE, "Article 25. Droits des personnes âgées" in F. PICOD en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), Charte 
des droits fondamentaux de l'Union européenne: Commentaire article par article, Brussel, Bruylant, 2018, (569) 585; 
M. DE MOL, A. PAHLADSINGH en L. R. VAN HEIJNINGEN, “Inroepbaarheid in rechte van het Handvest van de 
Grondrechten van de Europese Unie: Toepassingsgebied en het onderscheid tussen ‘rechten’ en ‘beginselen’", SEW 
2012, (222) 232 en 234. 
347 Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.L. 14 december 2007, afl. 303, 35; 
HvJ 22 mei 2014, nr. C-356/12, ECLI:EU:C:2014:350, Wolfgang Glatzel/Freistaat Bayern, nr. 78; P. CRAIG, The 
Lisbon treaty: law, politics and treaty reform, Oxford, Oxford University Press, 2013, 219; S. PEERS en S. PRECHAL, 
“Article 52” in S. PEERS, T. HERVEY, J. KENNER en A. WARD (eds.), The EU charter of fundamental rights a 
commentary, Oxford, Hart Publishing, 2014, (1455) 1510. 
348 A. BAILLEUX, "Article 52-2. Portée et interprétation des droits et principes" in F. PICOD en S. VAN 
DROOGHENBROECK (eds.), Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: Commentaire article par 
article, Brussel, Bruylant, 2018, (1115) 1132. 
349 M. DE MOL, A. PAHLADSINGH en L. R. VAN HEIJNINGEN, “Inroepbaarheid in rechte van het Handvest van de 
Grondrechten van de Europese Unie: Toepassingsgebied en het onderscheid tussen ‘rechten’ en ‘beginselen’", SEW 
2012, (222) 233; C. LADENBURG en T. VON DANVITZ, "Artikel 52 GRCh: Tragweite und Auslegung der Rechte 
und Grundsätze" in P. J. TETTINGER en K. STERN (eds.), Kölner Gemeinschafts-Kommentar zur Europäische 
Grundrechte-Charta, München, C.H. Beck, 2006, (774) 806-807. 
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advocaten-generaal hebben deze toetsing al gedaan afzonderlijk voor artikelen 27 en 31 EU-

Handvest.350 

§3. Uitlegging van de rechten en beginselen en hun beschermingsniveau 

131. Vele rechten opgenomen in het EU-Handvest zijn verweven met het EVRM.351 Zo bepaalt 

artikel 52, lid 3 EU-Handvest dat, wat de uitlegging betreft, aan de rechten en vrijheden in het 

handvest die corresponderen met de rechten en vrijheden in het EVRM dezelfde reikwijdte en 

inhoud moeten worden toegekend. Nochtans mogen de rechten en vrijheden in het handvest, 

volgens datzelfde artikel, wél een ruimere bescherming bieden.352 Vervolgens bepaalt artikel 53 

EU-Handvest dat de toepassing van het handvest geen afbreuk doet aan de hogere 

rechtsbescherming die het internationale recht, een nationale overeenkomst waarbij de EU of 

een lidstaat partij is, het EVRM of de grondwet van een lidstaat biedt. 

132. Artikel 52, lid 7 EU-Handvest geeft aan dat de toelichtingen353 bij het EU-Handvest 

gezaghebbend zijn.354  

HOOFDSTUK III. "RECHT" OP SOCIALE BIJSTAND IN ARTIKEL 34, LID 3 EU-
HANDVEST 

AFDELING I. INHOUDELIJKE BESPREKING 

§1. Formele tekst van artikel 34, lid 3 EU-Handvest 

133. Onder de titel "solidariteit" staat het recht op sociale bijstand neergeschreven in artikel 34, lid 3 

EU-Handvest. Lid 3 van artikel 34 EU-Handvest luidt als volgt:  

" Om sociale uitsluiting en armoede te bestrijden, erkent en eerbiedigt de Unie het recht 

op sociale bijstand en op bijstand voor huisvesting, teneinde eenieder die niet over 

voldoende middelen beschikt, onder de door het recht van de Unie en de nationale 

wetgevingen en praktijken gestelde voorwaarden een waardig bestaan te verzekeren.”  

                                                
350 Concl. Adv. Gen. P. CRUZ VILLALÓN bij HvJ 15 januari 2014, nr. C-176/12, ECLI:EU:C:2014:2, Association de 
médiation sociale/Union locale des syndicats CGT, Hichem Laboubi, Union départementale CGT des Bouche-du-
Rhône, Confédération générale du travail (CGT), nr. 50-56; Concl. Adv. Gen. V. TRSTENJAK bij HvJ 24 januari 2012, 
nr. C-282/10, ECLI:EU:C:2012:33, Maribel Dominguez/Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la 
région Centre, nr. 75-79. 
351 Artt. 52, lid 3 en 53 EU-Handvest. 
352 HvJ 5 oktober 2010, nr. C-400/10 PPU, ECLI:EU:C:2010:582, J. Mcb/L.E., nr. 53.  
353 Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.L. 14 december 2007, afl. 303, 17. 
354 A. BAILLEUX, "Article 52-2. Portée et interprétation des droits et principes" in F. PICOD en S. VAN 
DROOGHENBROECK (eds.), Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: Commentaire article par 
article, Brussel, Bruylant, 2018, (1115) 1140-1142. 
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134. Opvallend, artikel 34, lid 3 EU-Handvest bevat de formulering “onder de door het recht van de 

Unie en nationale wetgevingen en praktijken gestelde voorwaarden”. Rechtsleer leest in deze 

formule dat de EU-lidstaten enerzijds de beperkte bevoegdheid van de Europese Unie inzake het 

recht op sociale bijstand (en huisvesting) en anderzijds het respect voor de (verschillen tussen) 

nationale regelingen inzake sociale bijstand, wilden benadrukken.355  

135. Het behoeft geen uitleg dat de discussie over de inhoud van het begrip "sociale bijstand" zich 

ook hier voordoet. Het Hof van Justitie heeft artikel 34, lid 3 nog niet geïnterpreteerd.356 De 

Europese Unie kent het verschil tussen sociale zekerheid en sociale bijstand, maar dit verschil is 

tot op heden niet eenduidig geschetst.357 Ondertussen is het zonneklaar dat het Hof van Justitie 

"sociale bijstand" een andere invulling geeft naargelang het verordening 883/2004 of richtlijn 

2004/38 uitlegt. Dit kwam aan bod in Deel I. Ruim voor de zaken Dano en Alimanovic duidde 

advocaat-generaal KOKOTT in haar conclusie bij het Skalka-arrest op twee bepalende 

elementen van sociale bijstand: het gaat om sociale prestaties ten behoeve van behoeftige 

mensen en het verkrijgen van sociale bijstand hangt niet af van de samentelling van bepaalde 

tijdvakken van beroepsarbeid of een bijdragebetaling.358  

136. Niet onbelangrijk, het artikel vermeldt een waardig bestaan en het bestrijden van armoede en 

sociale uitsluiting als doelstelling. Om die reden sluit artikel 34, lid 3 EU-Handvest, ongeacht de 

invulling van "sociale bijstand", helemaal aan bij het idee van sociale minimumbescherming. 

§2. Inspiratie uit het (herziene) Europees Sociaal Handvest 

137. De toelichtingen bij het EU-Handvest vermelden voor artikel 34, lid 3 EU-Handvest de 

volgende "inspiratiebronnen": artikel 13 van het Europees Sociaal Handvest, artikelen 30 en 31 

                                                
355 B. RUDOLF, “Artikel 34 Soziale Sicherheit und soziale Unterstützung” in J. MEYER (ed.), Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, 2014, (525) 539; J. TOOZE, “Social security and social assistance” in 
T. K. HERVEY en J. KENNER (eds.), Economic and social rights under the EU Charter of Fundamental Rights – A 
legal perspective, Oxford, Hart Publishing, 2003, (161) 168; R. WHITE, “Article 34” in S. PEERS, T. HERVEY, J. 
KENNER en A. WARD (eds.), The EU charter of fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, 2014, 
(927) 937. 
356 S. BUTTIËNS, E. DE BECKER, J. DE WEYER, N. MAROCCHI en P. SCHOUKENS, "Evoluties in wetgeving en 
rechtspraak binnen het Europees socialezekerheidsrecht" in J. PUT en Y. STEVENS (eds.), Ontwikkelingen van de 
sociale zekerheid 2011-2016, Brugge, die Keure, 2016, (1) 9; Een laatste zoekopdracht op 1 mei 2018, via Eur-lex, leert 
dat nog steeds geen nieuwe arresten in verband met artikel 34, lid 3 EU-Handvest zijn geveld: http://eur-
lex.europa.eu/homepage.html (consultatie 1 mei 2018). 
357 HvJ 24 april 2012, nr. C-571/10, ECLI:EU:C:2012:233, Servet Kamberaj/Istituto per l’Edilizia sociale della 
Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano en Provincia autonoma di 
Bolzano, nr. 78; R. WHITE, “Article 34” in S. PEERS, T. HERVEY, J. KENNER en A. WARD (eds.), The EU charter 
of fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, 2014, (927) 928. 
358 Concl. Adv. Gen. J. KOKOTT bij HvJ 29 april 2004, nr. C-160/02, Friedrich Skalka/Sozialversicherungsanstalt der 
gewerblichen Wirtschaft, nr. 56; R. WHITE, “Article 34” in S. PEERS, T. HERVEY, J. KENNER en A. WARD (eds.), 
The EU charter of fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, 2014, (927) 944. 
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HESH en artikel 10 van het Gemeenschapshandvest van de sociale rechten van de 

werkenden.359 Deze paragraaf gaat uit van artikel 30 HESH. Daarmee valt de keuze dus op het 

artikel dat het recht op bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting incorporeert. Het 

artikel maakt bovendien deel uit van het meest recente handvest uit de opsomming, mét 

controlemechanisme.360 

138. Art. 30 HESH formuleert het recht op bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting en heeft 

zo heel wat raakvlakken met de werkdefinitie van sociale minimumbescherming. Het artikel 

stelt dat partijen zich ertoe verbinden om: 

"a) maatregelen te nemen in het kader van een totale en gecoördineerde aanpak om de 

daadwerkelijke toegang te bevorderen; inzonderheid tot (…) sociale en medische 

bijstand van de personen en van hun gezinsleden die zich in een situatie van armoede of 

sociale uitsluiting bevinden of dreigen erin te belanden; 

b) die maatregelen opnieuw te onderzoeken om ze indien nodig aan te passen." 

139. Artikel 30 HESH is op zijn beurt nauw verweven met artikel 13 HESH wat betreft de invulling 

van het begrip "sociale bijstand".361 Artikel 13 HESH is bijgevolg relevant voor artikel 34, lid 3 

EU-Handvest. Onder de sociale bijstand in artikel 13 HESH worden de uitkeringen begrepen 

"for which individual need is the main criterion for eligibility, without any requirement of 

affiliation to a social security scheme aimed to cover a particular risk, or any requirement of 

professional activity or payment of contributions".362 Socialebijstandsuitkeringen moeten een 

waardig leven mogelijk maken.363 

                                                
359 Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.L. 14 december 2007, afl. 303, 27; D. 
DUMONT, "Article 34. Sécurité sociale et aide sociale" in F. PICOD en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), Charte 
des droits fondamentaux de l'Union européenne: Commentaire article par article, Brussel, Bruylant, 2018, (724) 736. 
360 Préambule en Deel IV herzien Europees Sociaal Handvest; Meer informatie over de nieuwigheden van het oude 
Europese Sociale Handvest ten opzichte van het herziene Europees Sociaal Handvest vindt men via volgende weblink: 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/163 (consultatie 1 mei 2018). 
361 J. TOOZE, “Social security and social assistance” in T. K. HERVEY en J. KENNER (eds.), Economic and social 
rights under the EU Charter of Fundamental Rights – A legal perspective, Oxford, Hart Publishing, 2003, (161) 186-
187. 
362 EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS, "Digest of the case law", 1 september 2008, 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168049159f 
(consultatie 1 mei 2018), 97; G. VAN LIMBERGHEN, "Opent het (herziene) Europees Sociaal Handvest voor 
buitenlanders de toegang tot socialebijstandsuitkeringen?" in S. VANDROOGHENBROECK, F. DORSSEMONT en 
G. VAN LIMBERGHEN (eds.), Europees Sociaal Handvest, sociale rechten en grondrechten op de werkvloer, Brugge, 
die Keure, 2016, (369) 378. 
363 EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS, "Digest of the case law", 1 september 2008, 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168049159f 
(consultatie 1 mei 2018), 283; J. TOOZE, “Social security and social assistance” in T. K. HERVEY en J. KENNER 
(eds.), Economic and social rights under the EU Charter of Fundamental Rights – A legal perspective, Oxford, Hart 
Publishing, 2003, (161) 186-187. 
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140. Artikel 53 EU-Handvest stipuleert dat de uitlegging van het EU-Handvest niet mag leiden tot 

een beperking van de grondrechten en fundamentele vrijheden die zijn erkend door het 

internationaal gewoonterecht, of door internationale overeenkomsten waarbij de Unie of alle 

lidstaten partij zijn.364 Artikel 13 ESH en artikel 30 HESH worden bijgevolg niet gewaarborgd 

door dit artikel, aangezien ze door heel wat Unielidstaten niet aanvaard zijn.365 Het is wel 

mogelijk dat het Hof van Justitie zich door deze bepalingen laat leiden.  

AFDELING II. AFDWINGBAAR KARAKTER VAN HET RECHT OP SOCIALE BIJSTAND 

141. De toelichtingen bij het EU-handvest geven aan dat artikel 34 EU-Handvest één van de artikelen 

is die zowel een recht als een beginsel bevatten.366 Auteurs zijn het erover eens dat het wat 

betreft lid 3 van artikel 34 EU-Handvest gaat om een beginsel.367 WHITE vat het met de 

volgende woorden samen: “As a free-standing provision, article 34 offers little”.368  

142. Omdat artikel 34, lid 3 EU-Handvest zelf het verzekeren van een waardig bestaan als doel stelt, 

beklemtoont de rechtsleer vaak het (eng) verband tussen de menselijke waardigheid, in artikel 1 

EU-Handvest, en de sociale bijstand, in artikel 34, lid 3 EU-Handvest.369 AGEA bijvoorbeeld 

                                                
364 N. CARIAT, "Chapitre 53. Niveau de protection" in F. PICOD en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), Charte 
des droits fondamentaux de l'Union européenne: Commentaire article par article, Brussel, Bruylant, 2018, (1143) 
1151. 
365 D. DUMONT, "Article 34. Sécurité sociale et aide sociale" in F. PICOD en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: Commentaire article par article, Brussel, Bruylant, 2018, 
(724) 732. 
366 Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.L. 14 december 2007, afl. 303, 35. 
367 M. DE MOL, A. PAHLADSINGH en L. R. VAN HEIJNINGEN, “Inroepbaarheid in rechte van het Handvest van de 
Grondrechten van de Europese Unie: toepassingsgebied en het onderscheid tussen ‘rechten’ en ‘beginselen’", SEW 
(Nederland) 2012, (222) 233; D. DUMONT, "Article 34. Sécurité sociale et aide sociale" in F. PICOD en S. VAN 
DROOGHENBROECK (eds.), Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: Commentaire article par 
article, Brussel, Bruylant, 2018, (724) 745 en 756-757; B. RUDOLF, “Artikel 34 Soziale Sicherheit und soziale 
Unterstützung” in J. MEYER (ed.), Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, 2014, 
(525) 537; R. WHITE, “Article 34” in S. PEERS, T. HERVEY, J. KENNER en A. WARD (eds.), The EU charter of 
fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, 2014, (927) 936-937 en 947-948. 
368 D. DUMONT, "Article 34. Sécurité sociale et aide sociale" in F. PICOD en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: Commentaire article par article, Brussel, Bruylant, 2018, 
(724) 756; R. WHITE, “Article 34” in S. PEERS, T. HERVEY, J. KENNER en A. WARD (eds.), The EU charter of 
fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, 2014, (927) 936. 
369 N. BERNARD, "Les ressources – préjudicielles notamment – qu’offre l’article 34, paragraphe 3, de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne (droit à une aide au logement)", Rev.trim.DH 2014, (81) 89 en 105-106; M. 
BOROWSKY, “Artikel 1: Würde des Menschen” in J. MEYER (ed.), Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, Baden-Baden, Nomos, 2014, (107) 119 en 125; C. DUPRÉ, “Article 1” in S. PEERS, T. HERVEY, J. KENNER 
en A. WARD (eds.), The EU charter of fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, 2014, (3) 7 en 17-
18; A. NUßBERGER, "Artikel 34 GRCh: Soziale Sicherheit und soziale Unterstützung" in P. J. TETTINGER en K. 
STERN (eds.), Kölner Gemeinschafts-Kommentar zur Europäische Grundrechte-Charta, München, C.H. Beck, 2006, 
(566) 571; K. SCHWARZBURG, Die Menschwürde im Recht der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, 2012, 
41, 141-142; H. VERSCHUEREN, "Het recht op sociale zekerheid als een grondrecht. Een overzicht van het 
Internationaal en nationaal juridisch kader" in A. VAN REGENMORTEL en H. VERSCHUEREN (eds.), 
Grondrechten en sociale zekerheid, Brugge, die Keure, 2016, (1) 31-32; P. WALLAU, Die Menschenwürde in der 
Grundsrechtsordnung der Europäischen Union, Göttingen, V&R Unipress, 2010, 53 en 247-248. 
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verwijst meermaals naar de menselijke waardigheid in haar ontwerpverslag over een beleid in 

verband met het minimuminkomen, wat valt onder artikel 34, lid 3 EU-Handvest.370 Daarom is 

een analyse van artikel 1 EU-Handvest verderop aan de orde. 

HOOFDSTUK IV. "RECHTEN" VAN OUDEREN IN ARTIKEL 25 EU-HANDVEST 

143. Buiten artikel 34, lid 3 EU-Handvest bevat het EU-Handvest nog een ander artikel dat impliciet 

verwijst naar de menselijke waardigheid.371 Ten voordele van ouderen vermeldt artikel 25 EU-

Handvest het volgende: 

“De Unie erkent en eerbiedigt het recht van ouderen, een waardig en zelfstandig leven 

te leiden en aan het maatschappelijk en cultureel leven deel te nemen.” 

Dit artikel sluit eerder aan bij artikel 34, lid 1 EU-Handvest over sociale zekerheid, dan bij 

artikel 34, lid 3 EU-Handvest.372 Dit artikel houdt verband met artikel 23 HESH, dat het recht 

van ouderen op sociale bescherming bevat.373 Artikel 23 HESH stelt bijvoorbeeld dat ouderen 

voldoende middelen moeten krijgen om een fatsoenlijk bestaan te leiden, zodat ze zo lang 

mogelijk lid blijven van de maatschappij. 

144. Wat betreft het "recht" van ouderen geven de toelichtingen bij het EU-Handvest aan dat artikel 

25 EU-Handvest eigenlijk slechts een beginsel omvat.374 Het gaat dus niet om een recht, in 

tegenstelling tot wat het artikel doet vermoeden.375 Het artikel spitst zich daarnaast enkel toe op 

ouderen en heeft enkel een link met de sociale zekerheid. Daarom eindigt de analyse van dit 

artikel hier.  

                                                
370 Verslag (EP) over beleid ter garantie van een minimuminkomen als instrument om de armoede te bestrijden, 10 
februari 2017, 2016/2270(INI). 
371 C. DUPRÉ, “Article 1” in S. PEERS, T. HERVEY, J. KENNER en A. WARD (eds.), The EU charter of 
fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, 2014, (3) 6-7. 
372 C. O’CINNEIDE, “Article 25” in S. PEERS, T. HERVEY, J. KENNER en A. WARD (eds.), The EU charter of 
fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, 2014, (693) 704-705; S. HÖLSCHEIDT, “Artikel 25 
Rechte älterer Menschen” in J. MEYER (ed.), Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, 
2014, (438) 441. 
373 Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.L. 14 december 2007, afl. 303, 25; C. 
O’CINNEIDE, “Article 25” in S. PEERS, T. HERVEY, J. KENNER en A. WARD (eds.), The EU charter of 
fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, 2014, (693) 704. 
374 Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.L. 14 december 2007, afl. 303, 35. 
375 M. BORGETTO en R. LAFORE, "Article 25. Droits des personnes âgées" in F. PICOD en S. VAN 
DROOGHENBROECK (eds.), Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: Commentaire article par 
article, Brussel, Bruylant, 2018, (569) 583-586; M. DE MOL, A. PAHLADSINGH en L. R. VAN HEIJNINGEN, 
“Inroepbaarheid in rechte van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: toepassingsgebied en het 
onderscheid tussen ‘rechten’ en ‘beginselen’", SEW (Nederland) 2012, (222) 232; C. O’CINNEIDE, “Article 25” in S. 
PEERS, T. HERVEY, J. KENNER en A. WARD (eds.), The EU charter of fundamental rights a commentary, Oxford, 
Hart Publishing, 2014, (693) 693, 702 en 706. 
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HOOFDSTUK V. RECHT OP MENSELIJKE WAARDIGHEID IN ARTIKEL 1 EU-
HANDVEST 

AFDELING I. INHOUDELIJKE BESPREKING  

145. Vanaf dit hoofdstuk wordt gesproken van "het recht op menselijke waardigheid". Wat meteen al 

iets zegt over de afdwingbaarheid van dit recht. Toch komt de bespreking van de 

afdwingbaarheid pas op het einde van dit deel. Eerst volgt een inhoudelijke bespreking. 

146. "Menselijke waardigheid" is een ambigu begrip. Bijgevolg is het ook moeilijk om gestalte te 

geven aan het recht op menselijke waardigheid. Deze afdeling geeft inzicht in enkele bronnen 

die helpen om het recht op menselijke waardigheid een invulling te geven.  

§1. Formele tekst van artikel 1 EU-Handvest 

147. Sinds de afkondiging van het EU-Handvest staat het recht op menselijke waardigheid 

neergeschreven in artikel 1 EU-Handvest. Dit artikel luidt als volgt:  

“De menselijke waardigheid is onschendbaar. Zij moet worden geëerbiedigd en 

beschermd.” 

De (menselijke) waardigheid is tevens de titel van de eerste vijf artikelen van het EU-Handvest, 

waarvan het recht op menselijke waardigheid het eerste is. De overige vier artikels zijn 

bijgevolg verweven met artikel 1 EU-Handvest.376  

148. Nog voor het EU-Handvest de waarde van primaire Unienorm kreeg, had het Hof van Justitie in 

2001 de menselijke waardigheid erkend als een algemeen rechtsbeginsel met zijn arrest 

Nederland t. Europees Parlement en Raad van de Europese Unie.377 Later kwam de menselijke 

waardigheid bijvoorbeeld aan bod in de zaak Omega, in verband met een verbod op een 

lasershootingspel.378 Nadat het EU-Handvest een bindende primaire norm werd, kwam de 

                                                
376 C. DUPRÉ, “Article 1” in S. PEERS, T. HERVEY, J. KENNER en A. WARD (eds.), The EU charter of 
fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, 2014, (3) 6. 
377 HvJ 9 oktober 2001, nr. C-377/98, ECLI:EU:C:2001:523, Koninkrijk der Nederlanden/EP en Raad, nr. 70; M. 
BOROWSKY, “Artikel 1: Würde des Menschen” in J. MEYER (ed.), Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, Baden-Baden, Nomos, 2014, (107) 118; J. FIERENS, "Existe-t-il un principe général du droit au respect de la 
dignité humaine?" (noot onder Cass. 18 november 2013), RCJB 2015, (358) 369 en 380; C. VIAL, "Article 1. Dignité 
humaine" in F. PICOD en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne: Commentaire article par article, Brussel, Bruylant, 2018, (37) 44. 
378 HvJ 14 oktober 2004, nr. C-36/02, ECLI:EU:C:2004:614, Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-
GmbH/Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, nr. 34; M. DE MOL, A. PAHLADSINGH en L. R. VAN 
HEIJNINGEN, “Inroepbaarheid in rechte van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: 
toepassingsgebied en het onderscheid tussen ‘rechten’ en ‘beginselen’", SEW (Nederland) 2012, (222) 226; C. VIAL, 
"Article 1. Dignité humaine" in F. PICOD en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), Charte des droits fondamentaux 
de l'Union européenne: Commentaire article par article, Brussel, Bruylant, 2018, (37) 45. 
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menselijke waardigheid terug in verschillende secundaire EU-normen379 en in rechtspraak van 

het Hof van Justitie380, zij het in verschillende omstandigheden en over verschillende materies. 

Het A, B en C arrest bevestigde dat het recht op menselijke waardigheid een autonoom 

grondrecht is.381  

149. Het EU-Handvest geeft zelf geen inhoudelijke invulling aan de “menselijke waardigheid”, 

waardoor de draagwijdte en inhoud moeilijk af te bakenen valt.382 Ook de toelichtingen geven 

niets over de inhoud prijs. Een invulling van dit begrip houdt vooral de rechtsleer bezig. 

Verschillende auteurs zijn het erover eens dat “menselijke waardigheid” momenteel geen 

definitie kent die het begrip op een praktische en bruikbare wijze vat.383 Advocaat-generaal 

STIX-HACKL en auteur WALLEU benadrukken dat eerder geval per geval moet beoordeeld 

worden of een schending van de menselijke waardigheid plaatsvond.384 Uit deze teksten valt 

met andere woorden af te leiden dat het samenstellen van een algemene definitie van de 

“menselijke waardigheid” zeer moeilijk en misschien zelfs ongewenst is.385 Het recht op 

menselijke waardigheid staat wel ten dienste van de meest kwetsbare fysieke personen.386 

                                                
379 Art. 13 Richtl.EP/Raad nr. 2016/800, 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte 
of beklaagde zijn in een strafprocedure, Pb.L. 21 mei 2016, afl. 132, 1; Considerans 24 en artikel 29, §1, 2e lid 
Verord.EP/Raad nr. 604/2013, 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat 
verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van 
een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking), Pb.L. 29 juni 2013, afl. 180, 31; 
Consideransen 11, 18, 25 en 35 Richtl.EP/Raad nr. 2013/33/EU, 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de 
opvang van verzoekers om internationale bescherming (herschikking), Pb.L. 29 juni 2013, afl. 180, 96; Considerans 2 
en artikel 8, 4e lid Richtl.EP/Raad nr. 2008/115/EG, 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures 
in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven, Pb.L. 24 
december 2008, afl. 348, 98.  
380 HvJ 27 februari 2014, nr. C-79/13, ECLI:EU:C:2014:103, Federaal agentschap voor de opvang van 
asielzoekers/Selver Saciri, Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Diest e.a., nr. 35; 
HvJ 27 september 2012, nr. C-179/11, ECLI:EU:C:2012:594, Cimade en Groupe d’information et de soutien des 
immigrés (GISTI)/Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, nr. 42 en 
56; HvJ 18 oktober 2011, nr. C-34/10, ECLI:EU:C:2011:669, Oliver Brüstle/Greenpeace eV, nr. 32-34. 
381 HvJ 2 december 2014, nr. C-148/13 t.e.m. C-150/13, ECLI:EU:C:2014:2406, A,B en C/Staatssecretaris voor 
Veiligheid en Justitie, nr. 53 en 65; C. VIAL, "Article 1. Dignité humaine" in F. PICOD en S. VAN 
DROOGHENBROECK (eds.), Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: Commentaire article par 
article, Brussel, Bruylant, 2018, (37) 51-52. 
382 M. BOROWSKY, “Artikel 1: Würde des Menschen” in J. MEYER (ed.), Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, Baden-Baden, Nomos, 2014, (107) 108 en 129; C. DUPRÉ, “Article 1” in S. PEERS, T. HERVEY, J. KENNER 
en A. WARD (eds.), The EU charter of fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, 2014, (3) 15, 18-
19; C. DUPRÉ, "Human dignity in Europe: A foundational constitutional principle", EPL 2013, (319) 325. 
383 C.-E. CLESSE, "La notion de dignité humaine et son application pratique en matière de traite économique des êtres 
humains", Rev.dr.pén. 2013, (854) 864-866; E. LANCKSWEERDT, “Het concept menselijke waardigheid als motor 
voor de verder ontwikkeling van recht en rechtspraktijk”, TBP 2013, (534) 538; K. SCHWARZBURG, Die 
Menschwürde im Recht der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, 2012, 90; P. WALLAU, Die Menschenwürde 
in der Grundsrechtsordnung der Europäischen Union, Göttingen, V&R Unipress, 2010, 136-137 en 161-162. 
384 Concl. Adv. Gen. C. STIX-HACKL bij HvJ 14 oktober 2004, nr. C-36/02, ECLI:EU:C:2004:614, Omega 
Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH/Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, nr. 85; P. WALLAU, Die 
Menschenwürde in der Grundsrechtsordnung der Europäischen Union, Göttingen, V&R Unipress, 2010, 161. 
385 C.-E. CLESSE, "La notion de dignité humaine et son application pratique en matière de traite économique des êtres 
humains", Rev.dr.pén. 2013, (854) 864-866; A. F. MAGUREANU, "The human dignity between means and purpose", 
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150. Dat een algemene definitie van "menselijke waardigheid" niet wenselijk is, wil niet zeggen dat 

het irrelevant is om te bekijken welke invulling dit begrip kan krijgen in verband met een 

sociale minimumbescherming. Ook anders: welke invulling de menselijke waardigheid kan 

geven aan de definitie van een sociale minimumbescherming.  

151. Doorheen deze meesterproef kwamen al meerdere voorbeelden aan bod die de verwevenheid 

van een sociale minimumbescherming met het recht op menselijke waardigheid illustreren. 

Randnummer 90 gaf bijvoorbeeld aan dat meerdere Uniehandelingen dit verband tonen.387 Tot 

slot legt ook de rechtspraak deze link wel vaker, zo blijkt. De volgende paragrafen brengen een 

overzicht van deze rechtspraak, die helpt zulke invulling te geven. 

§2. Sociale minimumbescherming door het Hof van Justitie 

152. Het arrest Alimanovic kwam al eerder in deze meesterproef ter sprake. Het Hof benadrukte in dit 

arrest de hoofdfunctie van socialebijstanduitkeringen, namelijk het dekken van de eerste 

levensbehoeften die noodzakelijk zijn om een menswaardig bestaan te kunnen leiden.388  

153. In het arrest Saciri van het Hof van Justitie vinden we een idee van een sociale 

minimumbescherming in verband met de opvang van asielzoekers.389 Het arrest steunt op 

Richtlijn 2003/9390, die ondertussen gewijzigd is door Richtlijn 2013/33391. Deze laatste legt 

sindsdien de minimumnormen inzake opvang vast waaraan de lidstaten zich moeten houden. 

Het gaat dan om bepaalde minimumvereisten voor materiële opvang en essentiële 

                                                                                                                                                            
Contemporary Readings in Law and Social Justice 2017, afl. 2, (470) 475; C. VIAL, "Article 1. Dignité humaine" in F. 
PICOD en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: 
Commentaire article par article, Brussel, Bruylant, 2018, (37) 53. 
386 C. VIAL, "Article 1. Dignité humaine" in F. PICOD en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne: Commentaire article par article, Brussel, Bruylant, 2018, (37) 53. 
387 Overw. 1 Aanbev.Comm. nr. 2013/112/EU, 20 februari 2013 over investeren in kinderen: de vicieuze cirkel van 
achterstand doorbreken, Pb.L. 2 maart 2013, afl. 59, 5; Overw. 7 Verord.EP/Raad nr. 1231/2010, 24 november 2010 tot 
uitbreiding van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot onderdanen van derde landen die 
enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze verordeningen vallen, Pb.L. 29 december 2010, afl. 344, 1; Overw. 1 
Aanbev.Comm. nr. 2008/867/EG, 3 oktober 2008 over de actieve inclusie van personen die van de arbeidsmarkt zijn 
uitgesloten, Pb.L. 18 november 2008, afl. 307, 11. 
388 HvJ 15 september 2015, nr. C-67/14, ECLI:EU:C:2015:597, Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa Alimanovic, Sonita 
Alimanovic, e.a., nr. 45. 
389 HvJ 27 februari 2014, nr. C-79/13, ECLI:EU:C:2014:103, Federaal agentschap voor de opvang van 
asielzoekers/Selver Saciri, Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Diest e.a. 
390 Richtl.Raad nr. 2003/9/EG, 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in 
de lidstaten, Pb.L. 6 februari 2003, afl. 31, 18. 
391 Richtl.EP/Raad nr. 2013/33/EU, 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om 
internationale bescherming (herschikking), Pb.L. 29 juni 2013, afl. 180, 96. 
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gezondheidszorg. Het Hof van Justitie verbindt in Saciri deze bescherming met het recht op 

menselijk waardigheid uit artikel 1 EU-Handvest.392  

154. Het Hof van Justitie legde dit verband eerder al in het arrest Cimade en GISTI.393 In het arrest 

formuleerde het Hof het volgende: "Wanneer een lidstaat ervoor heeft gekozen om de materiële 

opvangvoorzieningen in de vorm van een uitkering te verstrekken, moet die uitkering dus 

volstaan om asielzoekers een menswaardige levensstandaard te bieden die voldoende is om hun 

gezondheid te verzekeren en bestaansmiddelen te waarborgen, door hen in staat te stellen met 

name huisvesting te vinden, in voorkomend geval, op de particuliere huurmarkt."394    

§3. Sociale minimumbescherming door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

155. Ook het EHRM sprak zich al uit over het recht op menselijke waardigheid in verband met een 

sociale minimumbescherming. 

A. Artikel 3 EVRM 

156. Na een lezing van het EVRM valt op dat de menselijke waardigheid er niet expliciet in 

neergeschreven staat.395 De toelichtingen bij artikel 52 EU-Handvest vernoemen ook geen 

artikel in het EVRM dat zou corresponderen met artikel 1 EU-Handvest.396 De 

Interdepartementale Commissie Europees Recht van Nederland stelt dat het gaat om een 

bepaling in het EU-Handvest die geen equivalent heeft in het EVRM.397 Desondanks erkent ook 

het EHRM de menselijke waardigheid als waarde en baseert het zich hiervoor onder andere op 

                                                
392 HvJ 27 februari 2014, nr. C-79/13, ECLI:EU:C:2014:103, Federaal agentschap voor de opvang van 
asielzoekers/Selver Saciri, Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Diest e.a., nr. 35; 
H. VERSCHUEREN, "Het recht op sociale zekerheid als een grondrecht. Een overzicht van het Internationaal en 
nationaal juridisch kader" in A. VAN REGENMORTEL en H. VERSCHUEREN (eds.), Grondrechten en sociale 
zekerheid, Brugge, die Keure, 2016, (1) 32. 
393 HvJ 27 september 2012, nr. C-179/11, ECLI:EU:C:2012:594, Cimade en Groupe d’information et de soutien des 
immigrés (GISTI)/Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, nr. 42-45 
en 56. 
394 HvJ 27 februari 2014, nr. C-79/13, ECLI:EU:C:2014:103, Federaal agentschap voor de opvang van 
asielzoekers/Selver Saciri, Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Diest e.a., nr. 42. 
395 M. BORGETTO en R. LAFORE, "Article 25. Droits des personnes âgées" in F. PICOD en S. VAN 
DROOGHENBROECK (eds.), Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: Commentaire article par 
article, Brussel, Bruylant, 2018, (569) 576; J. JONES, "Human dignity in the EU Charter of Fundamental Rights and its 
interpretation before the European Court of Justice", Liverpool L.Rev. 2012, (281) 285-286. 
396 Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.L. 14 december 2007, afl. 303, 33-
34. 
397 INTERDEPARTEMENTALE COMMISSIE EUROPEES RECHT, "ICER handleiding – nationale toepassing EU-
Grondrechtenhandvest", maart 2014, 
http://www.minbuza.nl/binaries/content/assets/ecer/ecer/import/icer/handleidingen/2014/icer-handleiding-nationale-
toetsing-eu-handvest-grondrechten.pdf (consultatie 1 mei 2018), 11; J. MORIJN, A. PAHLADSINGH en H. PALM, 
"Vijf jaar bindend Handvest van de Grondrechten: wat heeft het de rechtzoekende opgeleverd?", NtER 2015, (123) 126.  
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artikel 3 EVRM.398 Deze situatie laat twee mogelijkheden. Ofwel wordt het recht op menselijke 

waardigheid zelfstandig uitgelegd, ofwel wordt hiervoor aansluiting gezocht bij de 

jurisprudentie van het EHRM.399 In de mogelijke hypothese dat het Hof van Justitie aansluiting 

zoekt bij het EVRM, gaat deze paragraaf verder in op de uitlegging die het EHRM geeft aan de 

menselijke waardigheid in artikel 3 EVRM. Niet te vergeten: het Unierecht mag wel steeds een 

ruimere bescherming bieden.400 

157. Artikel 3 EVRM leest als volgt:  

“Niemand mag worden onderworpen aan folteringen noch aan onmenselijke of 

vernederende behandelingen of straffen.” 

Artikel 3 EVRM is daarbij enkel van toepassing op gedragingen en straffen die, gezien alle 

omstandigheden, een minimum aan hevigheid of ernst vertonen.401 Het EHRM meent dat artikel 

3 EVRM een absoluut verbod behelst.402 Artikel 3 EVRM kan in ernstige situaties een positieve 

verplichting opleggen aan de overheid om maatregelen te nemen ten gunste van kwetsbare 

personen.403 

158. In deze wetsbepalingen zijn er verschillende termen aanwezig die om duiding vragen, namelijk 

“foltering” en “onmenselijke” of “vernederende” behandelingen of straffen. Deze termen 

onderscheiden zich van elkaar door de graad van ernst die ervan uitgaat.404 Voor een definitie 

van foltering wordt doorgaans verwezen naar de definitie in artikel 1 van de VN-verklaring 

tegen foltering. In het vervolg van deze afdeling wordt echter duidelijk dat de betekenis van de 

                                                
398 M. BORGETTO en R. LAFORE, "Article 25. Droits des personnes âgées" in F. PICOD en S. VAN 
DROOGHENBROECK (eds.), Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: Commentaire article par 
article, Brussel, Bruylant, 2018, (569) 576; C. DUPRÉ, “Article 1” in S. PEERS, T. HERVEY, J. KENNER en A. 
WARD (eds.), The EU charter of fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, 2014, (3) 8; J. JONES, 
"Human dignity in the EU Charter of Fundamental Rights and its interpretation before the European Court of Justice", 
Liverpool L.Rev. 2012, (281) 286. 
399 T. BARKHUYSEN en A.W. BOS, “De betekenis van het handvest van de grondrechten van de Europese Unie voor 
het bestuursrecht”, JBplus 2011, (3) 22. 
400 Art. 52, lid 3 EU-Handvest. 
401 EHRM 12 februari 2008, nr. 21906/04, Kafkaris/Cyprus, nr. 95; EHRM 11 juli 2006, nr. 54810/00, Jalloh/Duitsland, 
nr. 67; EHRM 25 april 1978, nr. 5856/72, Tyrer/Verenigd Koninkrijk, nr. 29; B. RAINEY, E. WICKS en C. OVEY, 
Jacobs, White & Ovey: The European convention on human rights, Oxford, Oxford University Press, 2014, 171. 
402 EHRM 4 juli 2006, nr. 59450/00, Ramirez Sanchez/Frankrijk, nr. 115-116; EHRM 15 november 1996, nr. 22414/93, 
Chahal/Verenigd Koninkrijk, nr. 79-80; EHRM 25 april 1978, nr. 5856/72, Tyrer/Verenigd Koninkrijk, nr. 30; C. 
GRABENWARTER, European convention on human rights commentary, München, C.H.Beck, 2014, 32; G. MAES, 
De afdwingbaarheid van sociale grondrechten, Antwerpen, Intersentia, 2003, 228.  
403 EHRM 18 juni 2009, nr. 45603/05, Budina/Rusland, 5-6; L. SLINGENBERG, "Social security in the case law of the 
European Court of Human Rights" in F. PENNINGS en G. VONK (eds.), Research handbook on European social 
security law, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2015, (53) 74-79. 
404 EHRM 25 april 1978, nr. 5856/72, Tyrer/Verenigd Koninkrijk, nr. 30; B. RAINEY, E. WICKS en C. OVEY, 
Jacobs, White & Ovey: The European convention on human rights, Oxford, Oxford University Press, 2014, 169. 
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begrippen “onmenselijke behandeling” of “vernederende behandeling” relevanter zijn. Het 

EHRM spreekt van een onmenselijke behandeling wanneer de behandeling met 

voorbedachtheid ernstig psychologisch of fysiek lijden met zich meebrengt.405 Van een 

vernederende behandeling is sprake wanneer “it humiliates or debases an individual, showing a 

lack of respect for, or diminishing, his or her human dignity, or arouses feelings of fear, anguish 

or inferiority capable of breaking an individual’s moral and physical resistance.”406 

B. Relevante rechtspraak over artikel 3 EVRM 

159. Het EHRM wendde het concept “menselijke waardigheid” aan in enkele bekende rechtszaken, 

zoals in SW t. Verenigd Koninkrijk en Pretty t. Verenigd Koninkrijk.407 In SW t. Verenigd 

Koninkrijk deed het Hof uitspraak op basis van artikel 7 EVRM. In deze zaak ging het om 

verkrachting binnen het huwelijk. Het EHRM bevond het idee dat een huwelijkspartner 

“immuniteit” zou genieten voor deze misdaad, namelijk verkrachting, fundamenteel strijdig met 

de menselijke waardigheid. Daarnaast komt de menselijke waardigheid ook aan bod in het arrest 

Pretty t. Verenigd Koninkrijk.408 Hierbij steunt mevrouw Pretty onder andere op artikel 3 

EVRM om de mogelijkheid tot assistentie bij haar zelfmoord af te dwingen, wegens de 

onterende situatie waarin ze door haar ziekte zou terechtkomen.409 De bovenstaande rechtszaken 

hebben geen verband met enige vorm van sociale bijstand. Het EVRM garandeert in principe 

geen socio-economische rechten.410 Er zijn echter enkele minder bekende zaken waarin een 

verband met sociale minimumbescherming wél aanwezig is. In deze rechtszaken, die hieronder 

behandeld worden, roepen de geschonden partijen eerder een onmenselijke of vernederende 

behandeling in ten aanzien van de overheid, dan een foltering. 

160. In 1990 in de zaak Van Volsem t. België deed de toenmalige Europese Commissie voor de 

Rechten van de Mens uitspraak over de ontvankelijkheid van een rechtsvordering door 

mevrouw Van Volsem, gestoeld op artikel 3 EVRM. Zij wilde de begrenzing van het  

elektriciteitsgebruik door de leverancier aanvechten, met als argument dat een dergelijke 

                                                
405 EHRM 21 januari 2011, nr. 303696/09, M.S.S./België, nr. 220. 
406 EHRM 21 januari 2011, nr. 303696/09, M.S.S./België, nr. 220. 
407 C. DUPRÉ, “Article 1” in S. PEERS, T. HERVEY, J. KENNER en A. WARD (eds.), The EU charter of 
fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, 2014, (3) 8. 
408 EHRM 29 april 2002, nr. 2346/02, Pretty/Verenigd Koninkrijk, nr. 52 en 65. 
409 EHRM 29 april 2002, nr. 2346/02, Pretty/Verenigd Koninkrijk, nr. 44. 
410 Zo zijn de volgende rechtsvorderingen onontvankelijk verklaard: EHRM 9 juli 2002, nr. 42197/98, Salvetti/Italië, 7; 
EHRM 28 oktober 1999, nr. 40772/98, Pancenko/Letland, 6. 
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schorsing een onmenselijke of vernederende behandeling zou uitmaken.411 De Commissie 

verklaarde de rechtsvordering onontvankelijk, omdat de situatie waarin mevrouw Van Volsem 

verkeerde niet het niveau van een onmenselijke of vernederende behandeling bereikte.412 

Daarbij sloot de Commissie niet élke armoedige situatie categorisch uit van het 

toepassingsgebied van artikel 3 EVRM, maar stelde het wél dat deze concrete situatie niet 

voldeed.413  

161. De zaak Larioshina sluit hierop aan. Mevrouw Larioshina beweerde voor het EHRM dat de 

sociale uitkeringen waarvan ze genoot niet correct berekend werden, waardoor ze met de 

kleinere uitkering geen degelijke levensstandaard kon aanhouden.414 Het EHRM stelde dat het 

zich niet in de plaats kon stellen van de nationale autoriteiten wat betreft de hoogte van de 

uitkeringen en oordeelde dat de situatie niet ernstig genoeg is voor een toepassing van artikel 3 

EVRM.415 Het EHRM verklaarde daarom de rechtsvordering onontvankelijk. Toch is dit arrest 

van belang. Het Hof vermeldt namelijk dat een klacht over manifest ontoereikende uitkeringen, 

in principe, niet buiten het toepassingsgebied van artikel 3 EVRM valt.416  

162. In Budina klaagde een chronisch zieke, oudere vrouw aan dat de haar toegekende 

pensioensuitkering niet voldeed om te overleven.417 Eerder werd op haar vraag haar 

invaliditeitsuitkering vervangen door een pensioenuitkering, eens ze haar pensioenleeftijd had 

bereikt.418 Mevrouw Budina deed een beroep op artikel 2 EVRM, maar het EHRM besloot de 

zaak te toetsen aan artikel 3 EVRM.419 Het Hof herhaalde in dit arrest dat manifest 

ontoereikende sociale uitkeringen een schending van artikel 3 EVRM kunnen uitmaken.420 Het 

                                                
411 Europese Commissie voor de Rechten van de Mens, nr. 14641/89, Van Volsem/België, 2; M. BORGETTO en R. 
LAFORE, "Article 25. Droits des personnes âgées" in F. PICOD en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), Charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne: Commentaire article par article, Brussel, Bruylant, 2018, (569) 576. 
412 Europese Commissie voor de Rechten van de Mens, nr. 14641/89, Van Volsem/België, 3. 
413 Europese Commissie voor de Rechten van de Mens, nr. 14641/89, Van Volsem/België, 3; G. MAES, De 
afdwingbaarheid van sociale grondrechten, Antwerpen, Intersentia, 2003, 230. 
414 EHRM 23 april 2002, nr. 56869/00, Larioshina/Rusland, 2-3.  
415 Ibid., 4. 
416 EHRM 23 april 2002, nr. 56869/00, Larioshina/Rusland, 4; F. TULKENS en S. VAN DROOGHENBROECK, 
“Pauvreté et droits de l’homme. La contribution de la cour Européenne des droits de l’homme” in SERVICE DE 
LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ, LA PRÉCARITÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE, pauvreté, dignité, droits de 
l’homme, 2008, http://www.luttepauvrete.be/publications/10ansaccord/10ansaccord_rapport_FR.pdf (consultatie 1 mei 
2018), 71-72; P. SCHOUKENS, "Chapter 1 The right to acces health care: Health care according to international and 
European social security law instruments" in A.P. DEN EXTER (ed.), International health law: Solidarity and justice in 
health care, Antwerpen, Maklu, 2008, (17) 45. 
417 EHRM 18 juni 2009, nr. 45603/05, Budina/Rusland, 3 in fine; K. NADAKAVUKAREN SCHEFER, "The ultimate 
social (or is it economic?) vulnerability: Poverty in European law" in F. IPPOLITO en S.I. SANCHEZ (eds.), Protecting 
vulnerable groups: The European human rights framework, Oxford, Hart Publishing, 2015, (401) 417. 
418 EHRM 18 juni 2009, nr. 45603/05, Budina/Rusland, 2. 
419 Ibid., 4. 
420 Ibid., 4. 
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EHRM bevond de rechtsvordering echter onontvankelijk omdat deze mevrouw niet kon 

aantonen dat zij, ondanks het lage bedrag van de uitkeringen, fysische of mentale schade had 

geleden of dat haar menselijke waardigheid in die situatie werd geschonden.421  

163. Artikel 3 EVRM biedt bijgevolg enkel bescherming in een situatie van verregaande armoede.422 

§4. Sociale minimumbescherming door nationale rechtspraak 

164. Daar komt bij dat een aantal nationale hooggerechtshoven van EU-lidstaten het concept "sociale 

minimumbescherming" vorm geven aan de hand van het recht op menselijke waardigheid. De 

rechtspraak van het Grondwettelijk Hof van Duitsland en van enkele gerechtshoven van het 

Verenigd Koninkrijk krijgen het meest aandacht. Deze rechtspraak is natuurlijk gestoeld op een 

bepaald wettelijk kader. Deze paragraaf kan echter onmogelijk verder ingaan op alle 

wijzigingen aan het wettelijk kader of beleidskader die sindsdien doorgevoerd zijn of op til 

staan. Dit zou de meesterproef nodeloos uitbreiden in lengte.  

A. Grondwettelijk Hof van Duitsland 

165. In Duitsland vinden we de leer van het "existenzminimum" terug. Deze leer vindt zijn oorsprong 

in een arrest van het Bundesverfassungsgericht, het Duitse Grondwettelijk Hof, op 19 december 

1951.423 Voor het Grondwettelijke Hof haalde een oorlogsweduwe, met drie kinderen, aan dat 

het bedrag van haar uitkering onder andere artikel 1 Grundgesetz (de Duitse Grondwet) schond 

en dat het gelijkheidsbeginsel niet werd gerespecteerd.424 Artikel 1 Grundgesetz verwoordt de 

menselijke waardigheid als onaantastbaar.425 Het Grondwettelijk Hof erkende toen dat de Duitse 

overheid een sociale minimumbescherming moet bieden, afgeleid uit artikel 20 Grundgesetz dat 

                                                
421 EHRM 18 juni 2009, nr. 45603/05, Budina/Rusland, 7; K. NADAKAVUKAREN SCHEFER, "The ultimate social 
(or is it economic?) vulnerability: Poverty in European law" in F. IPPOLITO en S.I. SANCHEZ (eds.), Protecting 
vulnerable groups: The European human rights framework, Oxford, Hart Publishing, 2015, (401) 417. 
422 K. NADAKAVUKAREN SCHEFER, "The ultimate social (or is it economic?) vulnerability: Poverty in European 
law" in F. IPPOLITO en S.I. SANCHEZ (eds.), Protecting vulnerable groups: The European human rights framework, 
Oxford, Hart Publishing, 2015, (401) 418; L. SLINGENBERG, "Social security in the case law of the European Court 
of Human Rights" in F. PENNINGS en G. VONK (eds.), Research handbook on European social security law, 
Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2015, (53) 79. 
423 Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 19 december 1951, nr. 1 BvR 220/51, 
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv001097.html (consultatie 1 mei 2018); A.E.M. LEIJTEN, Core rights and the 
protection of socio-economic interests by the European Court of Human Rights, doctoraatsthesis Rechten Universiteit 
Leiden, 2015, https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/34927 (consultatie 1 mei 2018), 175. 
424 Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 19 december 1951, nr. 1 BvR 220/51, 
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv001097.html (consultatie 1 mei 2018), nr. 10-16. 
425 Ibid., nr. 35 
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Duitsland propageert als sociale welzijnsstaat.426 Toen ging het echter (nog) niet om een 

individueel afdwingbaar recht op sociale minimumbescherming.427 

166. Met het Hartz IV-arrest oordeelde het Grondwettelijke Hof in 2010 over de grondwettelijkheid 

van het toenmalige federale systeem van uitkeringen ten gunste van arbeidsbekwame 

werkzoekende personen, met gewoonlijke verblijfplaats in Duitsland, en van personen die met 

hen huishouden.428 Ook wel het Arbeitslosengeld II genoemd.429 Het gaat om de uitkeringen die 

later ook centraal zouden staan in de zaken Dano, Alimanovic en García-Nieto. In dit arrest 

besloot het Hof dat het existenzminimum een individueel, zelfs positief, afdwingbaar recht is.430 

Het Bundesverfassungsgericht leidde dit af uit artikel 1, lid 1 Grundgesetz, dat het absolute 

recht op menselijke waardigheid omvat, in combinatie met artikel 20, lid 1 Grundgesetz.431 Het 

existenzminimum kreeg de volgende definitie in het arrest:  

"[het] omvat enkel die middelen die van vitaal belang zijn om een bestaan te garanderen 

dat in lijn ligt met de menselijke waardigheid. Het garandeert het gehele 

bestaansminimum door middel van een uniform kader van fundamentele rechten dat 

zowel het fysieke bestaan van het individu omvat, i.e. voeding, kledij, 

huishoudapparaten, huisvesting, verwarming, hygiëne en gezondheid, alsook het 

verzekeren van de mogelijkheid om intermenselijk contact en een minimum van 

participatie in een sociaal, cultureel en politiek leven te behouden."432 

Het Hof erkent dat de wetgever een discretionaire bevoegdheid heeft voor de concrete 

verwezenlijking van het existenzminimum, maar dat dit niet mag leiden tot het uithollen van het 
                                                
426 Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 19 december 1951, nr. 1 BvR 220/51, 
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv001097.html (consultatie 1 mei 2018), nr. 35-37; A.E.M. LEIJTEN, Core rights and 
the protection of socio-economic interests by the European Court of Human Rights, doctoraatsthesis Rechten 
Universiteit Leiden, 2015, https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/34927 (consultatie 1 mei 2018), 175. 
427 Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 19 december 1951, nr. 1 BvR 220/51, 
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv001097.html (consultatie 1 mei 2018), nr. 37; A.E.M. LEIJTEN, Core rights and the 
protection of socio-economic interests by the European Court of Human Rights, doctoraatsthesis Rechten Universiteit 
Leiden, 2015, https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/34927 (consultatie 1 mei 2018), 175. 
428 Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 9 februari 2010, nr. 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09 en 1 BvL 4/09, nr. 1; K.F. 
GÂRDITZ, "Das verfassungsrechtliche Existenzminimum im „Hartz IV“-Urteil des Bundesverfassungsgericht", BRJ 
2010, (4) 5; A.E.M. LEIJTEN, Core rights and the protection of socio-economic interests by the European Court of 
Human Rights, doctoraatsthesis Rechten Universiteit Leiden, 2015, https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/34927 
(consultatie 1 mei 2018), 175. 
429 K.F. GÂRDITZ, "Das verfassungsrechtliche Existenzminimum im „Hartz IV“-Urteil des 
Bundesverfassungsgericht", BRJ 2010, (4) 5. 
430 Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 9 februari 2010, nr. 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09 en 1 BvL 4/09, nr. 134,136 en 
205; K.F. GÂRDITZ, "Das verfassungsrechtliche Existenzminimum im „Hartz IV“-Urteil des 
Bundesverfassungsgericht", BRJ 2010, (4) 6. 
431 Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 9 februari 2010, nr. 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09 en 1 BvL 4/09, nr. 133.  
432 Eigen vertaling van: Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 9 februari 2010, nr. 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09 en 1 BvL 
4/09, nr. 135. 
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existenzminimum.433 Volgens het Hof moest het systeem in deze herzien worden, omdat het het 

existenzminimum niet kon waarborgen in situaties met "onweerlegbaar terugkerende speciale 

behoeftes".434  

167. In 2012 deed het Bundesverfassungsgericht een soortgelijke uitspraak in verband met het 

systeem van bijstandsuitkeringen voor asielzoekers en andere personen met een tijdelijke 

verblijfstitel in Duitsland, bijvoorbeeld erkende vluchtelingen.435 Zij genoten andere (lagere) 

uitkeringen dan de gemene bijstandsuitkeringen.436 Volgens de beoordeling van het Hof waren 

deze bijstandsuitkeringen in strijd met existenzminimum, wederom afgeleid uit een combinatie 

van de artikelen 1, lid 1 en 20, lid 1 Grundgesetz.437 De wetgever heeft inderdaad een 

discretionaire bevoegdheid.438 Het Grondwettelijke Hof achtte echter het verschil in 

behandeling tussen personen met een tijdelijke verblijfsstatus en permanente 

verblijfsgerechtigden en Duitsers niet opportuun, omdat het verschil in de uitkeringen niet 

objectief kon worden verantwoord.439 Uit dit arrest blijkt dat de overheid bij het bepalen van dit 

existenzminimum alleen rekening mag houden met de leefomstandigheden in Duitsland.440 Dit 

arrest maakt duidelijk dat het recht op het existenzminimum aan iedereen in Duitsland toekomt, 

ongeacht de verblijfstitel.441 De wetgever zag zich dus genoodzaakt de regeling te wijzigen.442 
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168. Na het arrest in 2010 (randnummer 166) wijzigde de Duitse overheid het Hartz-IV-

uitkeringsstelsel. Over de grondwettelijkheid van deze nieuwe bijstandsregeling voor 

alleenstaanden, samenwonende volwassenen, kinderen tot 6 jaar oud en adolescenten tussen 15 

en 18 jaar oud werd een prejudiciële vraag gesteld aan het Bundesverfassungsgericht.443 In dit 

arrest herhaalt het Grondwettelijk Hof de bovenstaande definitie van het existenzminimum.444 

Het oordeelt dat deze regeling in overeenstemming is met het existenzminimum, aangezien ze 

objectief te verantwoorden is.445 Het Bundesverfassungsgericht wees wel op enkele 

aandachtspunten: de periodieke herbeoordeling en eventuele wijziging van de uitkeringen, een 

dekking van de noodzakelijke mobiliteitskosten, enzovoort om de ontoereikendheid van de 

uitkeringen op te vangen.446 Ondertussen leeft de Hartz-IV regeling nog steeds in de 

actualiteit.447 

169. De rechtspraak van het Hof van Justitie in de arresten Dano, Alimanovic en García-Nieto vindt 

inmiddels zijn weg naar de Duitse rechtspraak. Het blijft echter de vraag of deze rechtspraak te 

rijmen valt met de leer van het existenzminimum, in het bijzonder met het arrest van 18 juli 2012 

van het Bundesverfassungsgericht (randnummer 167).448 Het Bundessozialgericht van Duitsland 

besloot bijvoorbeeld op 3 december 2015 dat werkzoekende Unieburgers na zes maand 

verblijfsrecht wegens het recht op het existenzminimum een uitkering moeten krijgen.449 Zij 

kunnen normaal automatisch uitgesloten worden volgens richtlijn 2004/38. Het 

                                                
443 Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 23 juli 2014, nr. 1 BvL 10/12, 1 BvL 12/12 en 1 BvR 1691/13, nr. 1. 
444 Ibid., nr. 75. 
445 Ibid., sectie C, II en sectie D,I. 
446 Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 23 juli 2014, nr. 1 BvL 10/12, 1 BvL 12/12 en 1 BvR 1691/13, sectie D, II; C. 
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(consultatie 1 mei 2018), 21. 



    75 

Bundessozialgericht bevestigde deze rechtspraak later.450 Vervolgens legde de Duitse wetgever 

deze rechtspraak aan banden met een wetswijziging.451 Nu blijft het afwachten of deze 

wetswijziging in overeenstemming is met het Grundgesetz.452  

B. Nationale gerechtshoven in het Verenigd Koninkrijk 

170. Op 29 maart 2017 gaf het Verenigd Koninkrijk officieel aan de Europese Raad kennis van haar 

voornemen tot uittreding (uit de Europese Unie), zoals artikel 50 VEU voorschrijft.453 De 

onderhandelingen naar aanleiding van deze uittreding zullen nog niet meteen afgerond zijn. 

Zolang maakt het Verenigd Koninkrijk deel uit van de Europese Unie. Een mogelijk succesvolle 

uittreding doet ook niet meteen af aan de rode draad doorheen deze afdeling. Een aantal huidige 

Unielanden zijn of waren namelijk daadwerkelijk het idee van een sociale 

minimumbescherming genegen en maken hiervoor de link met (het recht op) menselijke 

waardigheid.  

171. Kenmerkend voor het Verenigd Koninkrijk is de ongeschreven Grondwet zonder een bijzondere 

status.454 Zo valt het op dat rechtspraak in het Verenigd Koninkrijk die een sociale 

minimumbescherming verleent, deze minimumbescherming niet baseert op een recht op 

menselijke waardigheid in de grondwet, zoals het Bundesverfassungsgericht dit wel doet. 

172. Tot 1 oktober 2009 was het House of Lords het hoogste rechtscollege voor het gehele Verenigd 

Koninkrijk.455 Het Hogerhuis oordeelde in 2005 dat de Secretary of State for the Home 

Department artikel 3 EVRM schond door de sociale bescherming, neergeschreven in artikel 96 

van de Immigration and Asylum Act van 1999456, te weigeren aan de asielzoekers in deze 
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mei 2018), nr. 43-45; Bundessozialgericht (Duitsland) 20 januari 2016, nr. B 14 AS 15/15 R, 
https://lexetius.com/2016,1691 (consultatie 1 mei 2018), nr. 31-33.  
451 Gesetz 22 Dezember 2016 zur Regelung von Ansprüchen ausländischer Personen in der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und in der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch 
Sozialgesetzbuch (Duitsland), BGBl. I 28 Dezember 2016, 3155. 
452 F. WOLLENSCHLÄGER, "Consolidating Union citizenship: Residence and solidarity rights for jobseekers and the 
economically inactive in the post-Dano era", mei 2017, https://eustudies.org/conference/papers/14?page=12 (consultatie 
1 mei 2018), 15. 
453 D. MINTEN, "Brexit begint vandaag echt", De Standaard 29 maart 2017, 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20170328_02805435 (consultatie 1 mei 2018); Meer info over de tijdlijn van de 
brexitonderhandelingen vindt men hier: http://www.consilium.europa.eu/nl/policies/eu-uk-after-referendum/ 
(consultatie 1 mei 2018). 
454 W. DEVROE, Rechtsvergelijking in een context van europeanisering en globalisering, Leuven, Acco, 2012, 116-
117. 
455 W. DEVROE, Rechtsvergelijking in een context van europeanisering en globalisering, Leuven, Acco, 2012, 137; 
Meer informatie hierover vindt men ook via de volgende weblink: http://www.parliament.uk/about/living-
heritage/evolutionofparliament/houseoflords/judicialrole/ (consultatie 1 mei 2018). 
456 Immigration and Asylum Act (Verenigd Koninkrijk) 11 november 1999, http://www.legislation.gov.uk. 
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zaak.457 Het EHRM leest in artikel 3 EVRM het recht op menselijke waardigheid (randnummers 

156 e.v.). Artikel 96 Immigration and Asylum Act draagt dan weer ongetwijfeld een sociale 

minimumbescherming op, met name het voorzien van essentiële levensbenodigdheden en van 

basisbeschutting. De overheidsinstantie had de bescherming geweigerd op grond van artikel 55 

van de Nationality, Immigration and Asylum Act 2002, dat voorziet in verschillende 

weigeringsgronden.458  

173. Op 6 juni 2013 had de Secretary of State for the Home Department besloten de bedragen van de 

uitkeringen ten behoeve van asielzoekers op het niveau van het jaar 2011 te houden.459 

Hiertegen haalde de advocaat van een liefdadigheidsorganisatie, de eiser, onder andere aan dat 

deze beslissing inging tegen de verplichtingen die het Verenigd Koninkrijk heeft volgens het 

EU-recht, met name volgens Richtlijn 2003/9460.461 Deze richtlijn legt de minimumbescherming 

vast waarop asielzoekers zich kunnen beroepen om menswaardig te leven.462 Het High Court of 

Justice bevestigt dat de plichten in hoofde van de Secretary of State ook volgens deze richtlijn 

moeten worden geïnterpreteerd.463 Diezelfde advocaat verwijst in haar verdediging naar het 

arrest van 18 juli 2012 van het Bundesverfassungsgericht.464 Het High Court gaat bovendien 

grotendeels akkoord met de definitie gegeven aan het existenzminimum.465 Het High Court stelt 

uiteindelijk de eiser in het gelijk omdat de Secretary of State niet alle essentiële 

levensbenodigdheden in acht heeft genomen en niet voldoende onderzoek heeft gedaan om de 

grootte van de minimumbescherming te bepalen.466  

                                                
457 House of Lords (Verenigd Koninkrijk) 3 november 2005, nr. [2005] UKHL 66, Regina/Secretary of State for the 
Home Department, https://publications.parliament.uk/pa/ld/ldjudgmt.htm#2005 (consultatie 1 mei 2018), nr. 63; B. 
SAUL, D. KINLEY en J. MOWBRAY, The international convenant on economic, social and cultural rights, Oxford, 
Oxford university press, 2014, 650; R. WHITE, “Article 34” in S. PEERS, T. HERVEY, J. KENNER en A. WARD 
(eds.), The EU charter of fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, 2014, (927) 931. 
458 Nationality, Immigration and Asylum Act (Verenigd Koninkrijk) 7 november 2002, http://www.legislation.gov.uk. 
459 High Court of Justice Queen's Bench Division (Verenigd Koninkrijk) 9 april 2014, nr. CO/8523/2013, the Queen on 
the application of Refugee Action/The Secretary of State for the Home Department, http://www.bailii.org, nr. 1 en 25-
26. 
460 Deze richtlijn is ondertussen vervangen door: Richtl.EP/Raad nr. 2013/33/EU, 26 juni 2013 tot vaststelling van 
normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (herschikking), Pb.L. 29 juni 2013, afl. 180, 96. 
461 Overw. 5 en 7 Richtl.Raad nr. 2003/9/EG, 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van 
asielzoekers in de lidstaten, Pb.L. 6 februari 2003, afl. 31, 18; High Court of Justice Queen's Bench Division (Verenigd 
Koninkrijk) 9 april 2014, nr. CO/8523/2013, the Queen on the application of Refugee Action/The Secretary of State for 
the Home Department, http://www.bailii.org, nr. 4 en 87. 
462 Overw. 5 en 7 Richtl.Raad nr. 2003/9/EG, 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van 
asielzoekers in de lidstaten, Pb.L. 6 februari 2003, afl. 31, 18. 
463 High Court of Justice Queen's Bench Division (Verenigd Koninkrijk) 9 april 2014, nr. CO/8523/2013, the Queen on 
the application of Refugee Action/The Secretary of State for the Home Department, http://www.bailii.org, nr. 85 en 86. 
464 Ibid., nr. 113. 
465 Ibid., nr. 115. 
466 Ibid., nr. 117-119 en 158. 
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174. Daarentegen sluit het Supreme Court zich volgens enkele recente arresten aan bij de rechtspraak 

van het Hof van Justitie in de zaken Dano, Alimanovic en García-Nieto.467   

C. Hooggerechtshof van Denemarken 

175. Ook de rechtspraak uit Denemarken is vermeldenswaardig. Het Højesteret, het hooggerechtshof 

van Denemarken, deed op 15 februari 2012 een uitspraak naar aanleiding van een Deense 

wettelijke regeling die aan derdelanders een lagere socialebijstandsuitkering toekende.468 Een 

Afghaanse vluchteling vocht deze regeling aan, onder meer op grond van artikel 75, lid 2 van de 

Deense Grondwet. Belangrijk is dat het Hof in zijn arrest aangaf dat artikel 75, lid 2 van de 

Deense Grondwet een recht op een minimum bestaansniveau biedt, dat de overheid moet 

waarborgen.469 KETSCHER stelt dat uit de geschiedenis van de Grondwet en de plaatsing van 

artikel 75, lid 2 van de Grondwet af te leiden valt dat de omvang van deze 

bestaansminimumuitkering moet toelaten de waardigheid van een persoon te beschermen.470 Het 

Deense Hof erkent dus evenzeer het idee van een sociale minimumbescherming en daarbij is de 

link naar de menselijke waardigheid niet ver weg. 

176. In het concreet geval van de Afghaanse vluchteling besloot het Højesteret echter dat noch 

artikel 75, lid 2 van de Deense Grondwet, noch de andere ingeroepen artikelen geschonden 

waren.471 

                                                
467 Supreme Court (Verenigd Koninkrijk) 15 november 2017, nr. [2017] UKSC 73, R (on the application of 
HC)/Secretary of State for Work and Pensions and others, https://www.supremecourt.uk/decided-cases/index.html, nr. 
26; Supreme Court (Verenigd Koninkrijk) 17 januari 2016, nr. [2016] UKSC 1, Mirga/Secretary of State for Work and 
Pensions en Samin/Westminster City Council, https://www.supremecourt.uk/decided-cases/index.html; M. COUSINS, 
"The baseless fabric of this vision: EU citizenship, the right to reside and EU law", J.S.S.L. 2016, (89) 98-99; S. 
MANTU en P. MINDERHOUD, "Social rights and European integration theory: Situating CJEU jurisprudence in three 
national contexts", E-revista internacional de la protección social 2017, afl. 2, (51) 66. 
468 C. JACQUESON, “From negligence to resistance: Danish welfare in the light of free-movement law”, E.J.S.S. 2016, 
(183) 194-195. 
469 Højesteret (Denemarken) 15 februari 2012, nr. 159/2009, http://domstol.fe1.tangora.com/media/-300016/files/159-
2009.pdf (consultatie 1 mei 2018), 6; De Engelse samenvatting van deze zaak vindt men hier: 
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm en 
http://www.supremecourt.dk/about/decided%20cases/HumanRights/Pages/UnlawfulintroductionbenefitsStartHelp.aspx 
(consultatie 1 mei 2018); C. JACQUESON, “From negligence to resistance: Danish welfare in the light of free-
movement law”, E.J.S.S. 2016, (183) 195-196; K. KETSCHER, “Retten til eksistensminimum – og retten til ikke at 
blive diskrimineret”, Juristen 2012, (177) 177 en 183; J.E. RYTTER en M. GØTZE, "New challenges to democracy", 
september 2014, http://research.ku.dk/search/?pure=en/publications/new-challenges-to-democracy--denmark(e7837b4e-
a959-47fe-ab89-05dfe78c5eb6).html (consultatie 1 mei 2018), 10. 
470 K. KETSCHER, “Retten til eksistensminimum – og retten til ikke at blive diskrimineret”, Juristen 2012, (177) 179 
en 183. 
471 Højesteret (Denemarken) 15 februari 2012, nr. 159/2009, http://domstol.fe1.tangora.com/media/-300016/files/159-
2009.pdf (consultatie 1 mei 2018), 8-9; De Engelse samenvatting van deze zaak vindt men hier: 
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm en 
http://www.supremecourt.dk/about/decided%20cases/HumanRights/Pages/UnlawfulintroductionbenefitsStartHelp.aspx 
(consultatie 1 mei 2018). 
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D. Grondwettelijk Hof van Hongarije 

177. Bij wijze van aanvulling komt ook de rechtspraak van het Alkotmánybíróság, het Hongaarse 

Grondwettelijk Hof, ter sprake. In 1998 sprak het Alkotmánybíróság zich uit over de 

grondwettelijkheid van de uitkeringen ten voordele van "werkloze personen op actieve leeftijd 

en voor 67% arbeidsonbekwame of blinde volwassenen, boven de leeftijd van 18 jaar".472  

178. In dit arrest verwees het Hof naar een eerder arrest473 om te erkennen dat: "(…) het recht op 

sociale zekerheid, neergeschreven in artikel 70/E van de Grondwet, de verplichting voor de 

staat met zich meebrengt om in een minimaal levensonderhoud te voorzien door middel van alle 

sociale uitkeringen noodzakelijk voor de realisatie van het recht op menselijke waardigheid."474 

De overheid heeft wel een beleidsmarge.475 Het Alkotmánybírósá bevond de uitkeringsregeling 

uiteindelijk niet strijdig met de Hongaarse Grondwet.476 Het Alkotmánybíróság bevestigde deze 

redenering ook in een later arrest.477 Hieruit blijkt toch dat een sociale minimumbescherming 

ook in de Hongaarse rechtspraak de betekenis heeft van een sociale bescherming die in een 

minimale levensonderhoud moet voorzien om menswaardig te kunnen leven, weliswaar 

vertrekkend vanuit het recht op sociale zekerheid.478  

                                                
472 Alkotmánybíróság (Hongarije) 22 juni 1998, nr. 32/1998 (VI. 25.) AB, 
https://hunconcourt.hu/uploads/sites/3/2017/11/en_0032_1998.pdf (consultatie 1 mei 2018), 2. 
473 Het gaat om het volgende arrest dat enkel in het Engels samengevat werd: Alkotmánybíróság (Hongarije) 30 juni 
1995, nr. 43/1995 (VI. 30.) AB, http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1995-
2-004?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0 (consultatie 1 mei 2018). 
474 Alkotmánybíróság (Hongarije) 22 juni 1998, nr. 32/1998 (VI. 25.) AB, 
https://hunconcourt.hu/uploads/sites/3/2017/11/en_0032_1998.pdf (consultatie 1 mei 2018), 4; A. ARATO, Z. FLECK, 
G. GADO, G. HALMAI S. HEGYI, G. JUHASZ, J. KIS, Z. KÖRTVELYESI, B. MAJTENYI en G.A. TOTH, 
"Opinion on the fundamental law of Hungary (amicus brief)" in G. A. TOTH (ed.), Constitution for a disunited nation: 
On Hungary's 2011 fundamental law, Boedapest, Central European University Press, 2012, (455) 472; N. 
CHRONOWSKI, "Dignity and solidarity – lost in translation. The Case of Hungary", MTA Law Working Papers 2017, 
afl. 15, 9; C. MCCRUDDEN, "Human dignity and judicial interpretation of human rights", EJIL 2008, (655) 693; D. 
ROBERTSON, The judge as political theorist: Contemporary Constitutional Review, Oxford, Princeton University 
Press, 2010, 93-94. 
475 Alkotmánybíróság (Hongarije) 22 juni 1998, nr. 32/1998 (VI. 25.) AB, 
https://hunconcourt.hu/uploads/sites/3/2017/11/en_0032_1998.pdf (consultatie 1 mei 2018), 5; D. ROBERTSON, The 
judge as political theorist: Contemporary Constitutional Review, Oxford, Princeton University Press, 2010, 93-94. 
476 Alkotmánybíróság (Hongarije) 22 juni 1998, nr. 32/1998 (VI. 25.) AB, 
https://hunconcourt.hu/uploads/sites/3/2017/11/en_0032_1998.pdf (consultatie 3 augustus 2017), 6. 
477 Alkotmánybíróság (Hongarije) 7 november 2000, nr. 42/2000 (XI. 8.) AB, 
https://hunconcourt.hu/uploads/sites/3/2017/11/en_0042_2000.pdf (consultatie 1 mei 2018), 6; N. CHRONOWSKI, 
"Dignity and solidarity – lost in translation. The Case of Hungary", MTA Law Working Papers 2017, afl. 15, 9; C. 
MCCRUDDEN, "Human dignity and judicial interpretation of human rights", EJIL 2008, (655) 693. 
478 Alkotmánybíróság (Hongarije) 7 november 2000, nr. 42/2000 (XI. 8.) AB, 
https://hunconcourt.hu/uploads/sites/3/2017/11/en_0042_2000.pdf (consultatie 1 mei 2018), 6-7; N. CHRONOWSKI, 
"Dignity and solidarity – lost in translation. The Case of Hungary", MTA Law Working Papers 2017, afl. 15, 9. 
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179. April 2011 vormde een kantelpunt. Op 18 april 2011 keurde het Hongaarse Parlement een 

grondwetswijziging goed.479 De nieuwe grondwet ging van kracht op 1 januari 2012.480 Deze 

gaat in tegen de rechtspraak van het Alkotmánybíróság in 1998, aangezien artikel XIX van de 

nieuwe grondwet deze sociale zekerheid niet meer als een recht, maar wel als een overheidsdoel 

formuleert.481 Dit toont aan dat sociale minimumbescherming een heikel thema is binnen de 

politiek in de Europese Unie. Deze bescherming kan uiteraard ook de andere kant opgaan. 

§5. Tussenbesluit over de invulling van het begrip 

180. De bovenstaande voorbeelden uit de rechtspraak zijn van diverse oorsprong. Er zijn 

nuanceverschillen te bespeuren wat betreft de omvang van deze sociale minimumbescherming. 

Zo vinden rechtszaken wegens een gebrek aan sociale minimumbescherming hun weg naar het 

EHRM, gegrond op artikel 3 EVRM. Dit brengt echter met zich mee dat het gebrek aan sociale 

minimumbescherming heel ernstig moet zijn, alvorens er sprake is van een inbreuk op artikel 3 

EVRM. Deze sociale minimumbescherming lijkt daarom bijvoorbeeld een kleinere omvang te 

krijgen dan de sociale minimumbescherming die de hooggerechtshoven van het Verenigd 

Koninkrijk en Duitsland hebben vormgegeven. Een dergelijke inschatting is evenwel moeilijker 

te maken in verband met bijvoorbeeld de rechtspraak van het Hof van Justitie of van het 

Højesteret. 

181. Nog een andere vaststelling is belangrijk in het kader van deze meesterproef. In de rechtspraak 

van de hooggerechtshoven van Duitsland482 en het Verenigd Koninkrijk483 is er ook openheid 

voor migranten, in casu asielzoekers. Hetzelfde geldt ook voor de rechtspraak van het Hof van 

Justitie.484 

                                                
479 A. ARATO, Z. FLECK, G. GADO, G. HALMAI S. HEGYI, G. JUHASZ, J. KIS, Z. KÖRTVELYESI, B. 
MAJTENYI en G.A. TOTH, "Opinion on the fundamental law of Hungary (amicus brief)" in G. A. TOTH (ed.), 
Constitution for a disunited nation: On Hungary's 2011 fundamental law, Boedapest, Central European University 
Press, 2012, (455) 457; J. HAJDU, "The Hungarian fundamental law (constitution) and the right to social security", 
Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 2016, (151) 151. 
480 J. HAJDU, "The Hungarian fundamental law (constitution) and the right to social security", Studia z zakresu prawa 
pracy i polityki społecznej 2016, (151) 151. 
481 A. ARATO, Z. FLECK, G. GADO, G. HALMAI S. HEGYI, G. JUHASZ, J. KIS, Z. KÖRTVELYESI, B. 
MAJTENYI en G.A. TOTH, "Opinion on the fundamental law of Hungary (amicus brief)" in G. A. TOTH (ed.), 
Constitution for a disunited nation: On Hungary's 2011 fundamental law, Boedapest, Central European University 
Press, 2012, (455) 472-473; J. HAJDU, "The Hungarian fundamental law (constitution) and the right to social security", 
Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 2016, (151) 154-157. 
482 Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 18 juli 2012, nr. 1 BvL 10/10 en 1 BvL 2/11. 
483 High Court of Justice Queen's Bench Division (Verenigd Koninkrijk) 9 april 2014, nr. CO/8523/2013, the Queen on 
the application of Refugee Action/The Secretary of State for the Home Department, http://www.bailii.org. 
484 HvJ 27 februari 2014, nr. C-79/13, ECLI:EU:C:2014:103, Federaal agentschap voor de opvang van 
asielzoekers/Selver Saciri, Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Diest e.a.; HvJ 27 
september 2012, nr. C-179/11, ECLI:EU:C:2012:594, Cimade en Groupe d’information et de soutien des immigrés 
(GISTI)/Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration. 
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182. Desondanks loopt er doorheen het overzicht een rode draad, namelijk dat het recht op 

menselijke waardigheid op zijn minst dienst kan doen om de ondergrens van een sociale 

minimumbescherming af te bakenen. Door middel van sociale minimumbescherming moet een 

Unieburger minstens waardig kunnen leven. Deze invulling geven aan artikel 1 EU-Handvest, al 

dan niet in combinatie met artikel 34, lid 3 EU-Handvest, lijkt daarom een veilige -misschien 

wel aan te raden- keuze.  

AFDELING II. AFDWINGBAAR EN ONSCHENDBAAR KARAKTER VAN HET RECHT OP 
MENSELIJKE WAARDIGHEID 

183. Artikel 1 EU-Handvest formuleert de menselijke waardigheid niet als recht. Toch spreken heel 

wat auteurs van een recht op menselijke waardigheid. Volgens BERNARD is het recht op 

menselijke waardigheid een zelfstandige rechtsnorm, waarschijnlijk met directe werking, omdat 

artikel 1 EU-Handvest ondubbelzinnig en precies geformuleerd is.485 PICOD meent dat 

fundamentele maatschappelijke waarden, zoals de menselijke waardigheid, gekwalificeerd 

moeten worden als een recht, wegens hun belang en aard.486 Ook BOROWSKY spreekt van een 

subjectief afdwingbaar recht.487 JONES denkt er net zo over.488 Ten slotte schrijft VIAL dat 

Unieburgers het recht op menselijke waardigheid moeten kunnen inroepen.489  

184. Wegens de formulering490 van artikel 1 EU-Handvest zijn BOROWSKI en DUPRÉ ervan 

overtuigd dat krachtens artikel 1 EU-Handvest de overheid een plicht heeft om het recht op 

menselijke waardigheid te respecteren en te beschermen.491 Een Unielidstaat heeft met andere 

woorden ook een verplichting om positieve actie te ondernemen om het recht op menselijke 

                                                
485 N. BERNARD, "Les ressources – préjudicielles notamment – qu’offre l’article 34, paragraphe 3, de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne (droit à une aide au logement)", Rev.trim.DH 2014, (81) 90. 
486 F. PICOD, "Article 51. Champ d'application" in F. PICOD en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), Charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne: Commentaire article par article, Brussel, Bruylant, 2018, (1060) 1078. 
487 M. BOROWSKY, “Artikel 1: Würde des Menschen” in J. MEYER (ed.), Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, Baden-Baden, Nomos, 2014, (107) 127. 
488 J. JONES, "Human dignity in the EU Charter of Fundamental Rights and its interpretation before the European 
Court of Justice", Liverpool L.Rev. 2012, (281) 287. 
489 C. VIAL, "Article 1. Dignité humaine" in F. PICOD en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne: Commentaire article par article, Brussel, Bruylant, 2018, (37) 58 en 60. 
490 "De menselijke waardigheid (…) moet worden (…) beschermd.” 
491 M. BOROWSKY, “Artikel 1: Würde des Menschen” in J. MEYER (ed.), Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, Baden-Baden, Nomos, 2014, (107) 128; C. DUPRÉ, “Article 1” in S. PEERS, T. HERVEY, J. KENNER en A. 
WARD (eds.), The EU charter of fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, 2014, (3) 20; C. DUPRÉ, 
"Human dignity in Europe: a foundational constitutional principle", European Public Law 2013, (319) 336-339.  
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waardigheid te "beschermen".492 Verder benadrukt ook JONES deze positieve verplichting van 

de Unielidstaten.493  

185. Het recht op menselijke waardigheid is niet alleen positief afdwingbaar, maar ook 

onschendbaar. Zo stelt de eerste zin van artikel 1 EU-Handvest. Daarnaast mag, volgens de 

toelichtingen bij het EU-Handvest, de uitoefening van andere grondrechten uit het handvest niet 

leiden tot een schending van het recht op menselijke waardigheid.494 De toelichtingen bij het 

EU-Handvest noemen het recht op menselijke waardigheid niet alleen een grondrecht, maar 

eveneens het fundament dat aan de basis ligt van alle andere grondrechten.495 Zelfs wanneer een 

recht wordt beperkt volgens artikel 52, lid 1 EU-Handvest, kan dit nooit ten koste gaan van de 

menselijke waardigheid.496 Ook de Commissie van de Europese Unie aanvaardt geen 

beperkingen van dit absoluut recht. Dit blijkt uit de checklist die de Commissie opnam in een 

mededeling van 19 oktober 2010.497 Volgens VAN DROOGHENBROECK en RIZCALLAH 

behoort het recht op menselijke waardigheid tot een nieuwe categorie van rechten en beginselen 

die niet beperkt kunnen worden volgens de toets in artikel 52, lid 1 EU-Handvest.498  

186. Kortom, heel wat auteurs zijn overtuigd van de positieve afdwingbaarheid en onschendbaarheid 

van het recht op menselijke waardigheid. Daar komt bij dat het EHRM ook een positieve 

verplichting oplegt aan de overheid op grond van artikel 3 EVRM. Bovendien kennen ook het 

Bundesverfassungsgericht en gerechtshoven van het Verenigd Koninkrijk een positief subjectief 

recht op menselijke waardigheid toe, of het nu op basis van de Grondwet (Duitsland) of op basis 

van een richtlijn of artikel 3 EVRM (het Verenigd Koninkrijk) is.  

187. Om die reden biedt het recht op menselijke waardigheid perspectief voor het afdwingen van een 

sociale minimumbescherming van de Unielidstaten ten voordele van economisch niet-actieve 

                                                
492 M. BOROWSKY, “Artikel 1: Würde des Menschen” in J. MEYER (ed.), Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, Baden-Baden, Nomos, 2014, (107) 132-133; C. DUPRÉ, "Human dignity in Europe: a foundational 
constitutional principle", European Public Law 2013, (319) 337-339. 
493 J. JONES, "Human dignity in the EU Charter of Fundamental Rights and its interpretation before the European 
Court of Justice", Liverpool L.Rev. 2012, (281) 287. 
494 Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.L. 14 december 2007, afl. 303, 17; 
M. BOROWSKY, “Artikel 1: Würde des Menschen” in J. MEYER (ed.), Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, Baden-Baden, Nomos, 2014, (107) 133. 
495 Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.L. 14 december 2007, afl. 303, 17.  
496 Ibid. 
497 Med.Comm. Strategie voor een doeltreffende tenuitvoerlegging van het handvest van de grondrechten door de 
Europese Unie, 19 oktober 2010, COM(2010) 573 def., 5-6; C. VIAL, "Article 1. Dignité humaine" in F. PICOD en S. 
VAN DROOGHENBROECK (eds.), Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: Commentaire article par 
article, Brussel, Bruylant, 2018, (37) 54. 
498 S. VAN DROOGHENBROECK en C. RIZCALLAH, "Article 52-1. Limitations aux droits garantis" in F. PICOD en 
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Unieburgers. Daarbij wordt in het midden gelaten of Artikel 1 EU-Handvest zelfstandig499 of in 

combinatie met artikel 34, lid 3 EU-Handvest moet worden ingeroepen500. Een mogelijk 

"gullere" invulling door een combinatie met artikel 34, lid 3 EU-Handvest lijkt daarbij niet 

afdwingbaar. 

HOOFDSTUK VI. CONCLUSIE 

188. Eerst en vooral schijnt het Hof van Justitie in de zaak Dano de dans te willen ontspringen met 

zijn antwoord over het EU-Handvest. Heel wat auteurs zijn het ermee eens dat het EU-Handvest 

wel degelijk van toepassing is op de situaties waarin economisch niet-actieve Unieburgers 

gebruik maken van hun recht op vrij verkeer en door het plaatselijke recht uitgesloten worden 

van de sociale bijstand (in de zin van richtlijn 2004/38). Ook de geanalyseerde rechtspraak biedt 

hiervoor argumentatie. 

189. Inhoudelijk kan artikel 34, lid 3 EU-Handvest dienen voor de invulling van een sociale 

minimumbescherming. Het biedt een economisch niet-actieve Unieburger echter niet de 

gewenste positieve afdwingbaarheid ten aanzien van een Unielidstaat. Artikel 25 EU-Handvest 

voldoet inhoudelijk niet en is slechts gericht op één doelgroep. Daarentegen zijn vele 

rechtsgeleerden ervan overtuigd dat artikel 1 EU-Handvest wél kan worden ingeroepen voor een 

rechter ten aanzien van een Unielidstaat, ofwel op zich, ofwel in combinatie met artikel 34, lid 3 

EU-Handvest. Bovendien staaft bepaalde hierboven geanalyseerde rechtspraak deze bevinding. 

De sociale minimumbescherming moet dan minstens een waardig leven kunnen waarborgen.  

190. Zoals STIX-HACKL en auteur WALLEU opperden, zal een rechter van situatie tot situatie 

moeten beoordelen wat dit "waardig leven" net inhoudt.501 Daarmee is dus niet gezegd dat de 

personen in de zaken Dano en García-Nieto deze sociale minimumbescherming zouden 

toegekend krijgen. Dit gaat echter wél in tegen de automatisch weigering van sociale bijstand 

(en daarmee bijzondere niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties) die nu 

mogelijk is in enkele gevallen volgens de rechtspraak. Economisch niet-actieve Unieburgers die 

na een evenredigheidstoets hun verzoek geweigerd zien, kunnen dan weer artikel 1 EU-

Handvest inroepen, om de zaak opnieuw te laten beoordelen door een rechter. Het is immers 

                                                
499 N. BERNARD, "Les ressources – préjudicielles notamment – qu’offre l’article 34, paragraphe 3, de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne (droit à une aide au logement)", Rev.trim.DH 2014, (81) 90. 
500 J. JONES, "Human dignity in the EU Charter of Fundamental Rights and its interpretation before the European 
Court of Justice", Liverpool L.Rev. 2012, (281) 287. 
501 Concl. Adv. Gen. C. STIX-HACKL bij HvJ 14 oktober 2004, nr. C-36/02, ECLI:EU:C:2004:614, Omega 
Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH/Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, nr. 85; P. WALLAU, Die 
Menschenwürde in der Grundsrechtsordnung der Europäischen Union, Göttingen, V&R Unipress, 2010, 161. 
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onduidelijk welke rol artikel 18 VWEU502 nog kan spelen. Het Hof van Justitie interpreteert dit 

artikel namelijk in lijn met artikel 4 verordening 883/2004 en artikel 24 richtlijn 2004/38.503 

191. Dit zet de Unielanden hopelijk aan tot denken over een oplossing binnen het kader van de 

Europese Unie. Mogelijke oplossingen zijn: een Uniemaatregel die ook de 

socialebijstandsuitkeringen coördineert504, een richtlijn die een adequaat niveau van   

socialebijstandsuitkeringen in de Uniestaten organiseert505 of een Uniemaatregel die, naar het 

voorbeeld van de asielrichtlijn, minimumstandaarden oplegt aan de Unielidstaten voor de 

bescherming van deze economisch niet-actieve Unieburgers506. Het aanstippen van zulke 

oplossing valt echter buiten het bestek van deze meesterproef. Politieke overtuiging zal hierbij 

steeds een rol spelen. 

  

                                                
502 Zie randnummers 27 e.v. in verband met de vroegere rechtspraak omtrent artikel 18 VWEU. 
503 HvJ 11 november 2014, nr. C-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358, Elisabeta Dano en Florin Dano/Jobcenter Leipzig, nr. 
61 en 62; D. THYM, "The elusive limits of solidarity: Residence rights of and social benefits for economically inactive 
union citizens", CML Rev. 2015, (17) 23-25 en 45. 
504 S. BUTTIËNS, "Europees sociaal burgerschap: naar een codificatie van de rechtspraak inzake toegang tot sociale 
voorzieningen", Jura Falc. 2016-2017, 145-212. 
505 M. D. RAMIREZ BENDALA, "Poverty, social exclusion and the EU minimum income scheme", E-revista 
internacional de la protección social 2016, afl. 1, (123) 125; H. VERSCHUEREN, "Free movement of EU citizens: 
Including for the poor?", MJ 2015, (10) 31.  
506 H. VERSCHUEREN, "Free movement of EU citizens: Including for the poor?", MJ 2015, (10) 31. 
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BESLUIT 
De arresten Dano, Alimanovic en García-Nieto hebben een impact gehad op de sociale 

minimumbescherming die economisch niet-actieve Unieburgers kunnen genieten in het Unieland 

van verblijf. Een aanspraak door hen op bepaalde bijzondere niet op premie of bijdrage berustende 

prestaties, laat staan op andere socialebijstandsuitkeringen, kan automatisch of na een 

evenredigheidstoets geweigerd worden. Het Unieland van herkomst is niet verplicht van een 

soortgelijke uitkering uit te betalen. 

De Europese Unie wil doelstellingen bereiken die aansluiten bij het idee van sociale 

minimumbescherming. De Europese Unie is echter voor het bewerkstelligen van een sociale 

minimumbescherming afhankelijk van de Unielidstaten. Gezien de huidige discussie rond het 

"uitkeringstoerisme" is deze bereidheid er niet ten volle. Daarom neemt de Europese Unie geen 

maatregelen om economisch niet-actieve Unieburgers deze sociale minimumbescherming te bieden. 

Kan een economisch niet-actieve Unieburger niet zelf op grond van het EU-Handvest een sociale 

minimumbescherming afdwingen van de gastlidstaat, indien zijn of haar sociale 

minimumbescherming in het gedrang komt? Niet alle relevante artikelen die een link vertonen met 

de menselijke waardigheid lijken hiervoor geschikt. Artikel 34, lid 3 EU-Handvest blijkt hiervoor 

wel inhoudelijk bruikbaar, maar biedt niet de gewenste positieve afdwingbaarheid ten aanzien van 

de overheid. Een analyse van artikel 1 EU-Handvest, dat de menselijke waardigheid verwoordt, 

brengt beter nieuws. Vele auteurs dichten dit artikel positieve afdwingbaarheid toe in de vorm van 

een recht. Ook rechtspraak van het EHRM, het Bundesverfassungsgericht en het House of Lords 

biedt hiervoor argumenten. De menselijke waardigheid in artikel 1 EU-Handvest kent echter geen 

algemene definitie. De analyse van de rechtspraak van het Hof van Justitie, het EHRM, het 

Bundesverfassungsgericht, het High Court of Justice, het Højesteret, en zo meer toont aan dat het 

artikel 1 EU-Handvest een invulling kan geven aan de sociale minimumbescherming. Het kan meer 

bepaald de ondergrens van de gewenste sociale minimumbescherming afbakenen.  

Artikel 1 EU-Handvest kan dus zelfstandig, of in combinatie met artikel 34, lid 3 EU-Handvest, 

ingeroepen worden door economisch niet-actieve Unieburgers om een sociale 

minimumbescherming af te dwingen in de Unielidstaat van verblijf. 
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