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Student master na master, met specialisatie in het sociaal recht, Université libre de Bruxelles1

1. INLEIDING

Deze bijdrage is een herwerking van de masterscriptie van de auteur.2 De 
scriptie is een van drie gelauwerde werken van de Student Award BTSZ 2018. 
Deze bijdrage wil het idee van een “socialere Europese Unie” kracht bijzetten. 
Onderstaand citaat zet meteen de toon: “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.”3

1.1. AANLEIDING EN METHODE

De studie die voorafging aan de masterscriptie 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 (EU). 
Er zijn immers verschillende interpretaties denkbaar. In het kader van deze 
bijdrage zal “sociale minimumbescherming” daarom de volgende invulling 
krijgen: “het is de sociale bescherming, in principe geboden door een systeem 

(1) Vanaf 1 juli 2019 werkt de auteur als medewerker voor Astrea te Antwerpen.
(2) Net zoals voor de masterscriptie, genoot de auteur de begeleiding van Paul Schoukens en Eleni 
De Becker bij het schrijven van deze bijdrage. Hij wil hen dan ook bedanken. Paul Schoukens is 
gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven en houder van de Instituut 
GAK-leerstoel Internationaal en Europees socialezekerheidsrecht aan de Universiteit Tilburg. Eleni 
De Becker is doctor in de rechten en associate employment bij Eubelius.
(3) Discussienota (Comm.) over de sociale dimensie van Europa, 26 april 2017, COM(2017) 
206 final, 2.
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van ‘sociale bijstand’, tegen armoede en sociale uitsluiting, opdat personen 
menswaardig kunnen leven”.4

Een aantal prominente teksten binnen het Unierecht vestigen de 
aandacht op sociale rechten en doelstellingen in verband met een sociale 
minimumbescherming. Artikel 3, lid 3 Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU) en artikel 151 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU) noemen de bestrijding van sociale uitsluiting als een van de sociale 
doelstellingen. Op 17 november 2017 werd de pijler van sociale rechten van 
de Europese Unie5 plechtig afgekondigd. Met deze aanbevelende tekst wil 
de Europese Unie twintig rechten en beginselen zichtbaarder en explicieter 
maken voor Unieburgers, waaronder het recht op adequate voorzieningen 
voor een minimuminkomen.6 Toch maakt rechtspraak van het Hof van 
Justitie duidelijk dat een sociale minimumbescherming geen evidentie is voor 
economisch niet-actieve en werkzoekende Unieburgers die hun recht op vrij 
verkeer uitoefenden. Deze rechtspraak wordt verderop behandeld.

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 van 
het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (HGEU)7 (…), 

(4) Deze definitie is het resultaat van verschillende overwegingen: bepaalde auteurs gebruiken 
“sociale minimumvoorzieningen” als synoniem voor socialebijstandsregelingen (bijvoorbeeld: H. 
Verschueren, Toegang tot minimumvoorzieningen voor mensen zonder papieren: een aftasten van 
de grenzen van het Europees recht, TSR 2005, (731) 735). Daarnaast is deze definitie gebaseerd 
op: de definitie van socialebijstandsregelingen door Pieters (D. Pieters, Sociale zekerheid begrijpen, 
Leuven, Acco, 2008, 161), art. 34, lid 3 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie en de opvatting van de Europese Commissie in verband met art. 14 van de Pijler van de sociale 
rechten van de Europese Unie (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.).
(5) Voorstel (Comm.) voor een interinstitutionele afkondiging van de Europese pijler van sociale 
rechten, 26 april 2017, COM(2017) 251 final.
(6) 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.
(7) Handvest 12 december 2007 van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.C. 26 oktober 
2012, afl. 326, 391.
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of van artikel 34, derde lid HGEU (…)?”8 Deze wetsartikelen verwoorden 
respectievelijk de menselijke waardigheid en het recht op sociale bijstand in. 
Zo komt de menselijke waardigheid in het vizier, ook voor economisch niet-
actieve Unieburgers.9

Deze bijdrage wil verder gaan met bovenstaande denkpiste: kan de menselijke 
waardigheid dienen om een sociale minimumbescherming binnen de 
EU te bewerkstelligen voor de getroffen Unieburgers? Zoals geciteerd, 
sluiten enkele wetsartikelen in het HGEU aan bij de idee van een sociale 
minimumbescherming. Een concept zoals een sociale minimumbescherming 
op basis van de menselijke waardigheid behoeft wel meer invulling. Rechtspraak 
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en het Hof van 
Justitie en andere nationale rechtspraak zal helpen hieraan een meer concrete 
inhoud te geven.

Naar het voorbeeld van De Becker, wil deze bijdrage zo inspelen op de nog 
steeds relevante methode van algemene beginselen, die het Hof van Justitie 
kan gebruiken om rechten in het HGEU te interpreteren en in te vullen.10 
Nationale rechtspraak in combinatie met de rechtspraak van het Hof van 
Justitie en het EHRM moet bewijzen dat een sociale minimumbescherming 
een algemeen beginsel van Unierecht vormt voor zover het een bepaalde 
invulling krijgt. Zulk een algemeen beginsel kan dienst doen om de nodige 
invulling te geven aan de reeds bestaande grondrechten in het HGEU. Uit 
de preambule en artikel 52, lid 4 van het HGEU blijkt immers dat het 
Hof van Justitie rekening moet houden met de gezamenlijke internationale 
verplichtingen en de constitutionele tradities van de lidstaten, waarvan de 
invulling blijvend evolueert.11

Uiteindelijk wordt het afdwingbare karakter van een dergelijke sociale 
minimumbescherming behandeld. Het afdwingbare karakter van zulke 

(8) H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-
actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?, TSR, (291) 318-319, 2016.
(9) H. Verschueren, Free movement of EU citizens: Including for the poor?, MJ, (10) 22, 2015.
(10) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Brugge, die Keure, 11-13, 
2019.
(11) Ibid., 13.
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bescherming is immers het sluitstuk. Unieburgers moeten hierop daadwerkelijk 
een beroep kunnen doen ten aanzien van de gastlidstaat12 waar ze verblijven.

De categorie van actieve Unieburgers, bestaande uit werknemers en 
zelfstandigen, komt in de bijdrage niet aan bod. Zij hebben volgens artikel 
24, richtlijn 2004/3813 het recht op gelijke behandeling, ook wat betreft de 
sociale bijstand.14 Hun (toegang tot) sociale (minimum)bescherming komt in 
beginsel dus niet in het gedrang. Het onderscheid tussen economisch actieve, 
werkzoekende en economisch niet-actieve Unieburgers is daarnaast enkel 
relevant wanneer het gaat om Unieburgers met een beperkt verblijfsrecht in 
een Unielidstaat. Zodra een Unieburger een ononderbroken periode van vijf 
jaar legaal op het grondgebied van een gastlidstaat heeft verbleven, krijgt hij 
of zij er een onbeperkt verblijfsrecht.15 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.16 Hun sociale minimumbescherming komt 
dus evenmin in het gedrang.

1.2. VERHOUDING TUSSEN VRIJ VERKEER EN SOCIALE MINIMUMBESCHERMING

1.2.1. Wettelijk kader

De concrete aanleiding voor deze bijdrage is de rechtspraak van het Hof van 
Justitie in de zaken Brey, Dano, Alimanovic en García-Nieto. Aan de basis 
van deze rechtspraak liggen twee Europese maatregelen: richtlijn 2004/38 en 
verordening 883/2004.17 De Unielidstaten besloten destijds de rechtspraak van 
het Hof van Justitie in verband met het vrij verkeer van personen te vertalen in 

(12) Hiermee wordt bedoeld: een lidstaat van de Europese Unie waarvan een Unieburger niet de 
nationaliteit draagt.
(13) 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).
(14) H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-
actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?, TSR  (291) 304-305, 2016,.
(15) Art. 16, lid 1, Richtl. 2004/38.
(16) Art. 16 en 24, ibid.
(17) 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).
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richtlijn 2004/38.18 Verordening 883/2004 vervangt op zijn beurt verschillende 
coördinerende maatregelen, destijds genomen om de socialezekerheidsstelsels 
van lidstaten te coördineren ten voordele van het vrij verkeer van personen.19 
Richtlijn 2004/38 en verordening 883/2004 overlappen elkaar wat het 
personeel en materieel toepassingsgebied betreft.20

De uniformiteit in de terminologie is echter zoek tussen beide maatregelen. 
Richtlijn 2004/38 vernoemt enkel de “sociale bijstand”. Verordening 883/2008 
coördineert daarentegen wél “bijzondere niet op premie- of bijdragebetaling 
berustende prestaties”, vermeld in artikel 70, maar is niet toepasselijk op 
de “sociale bijstand”. Deze bijzondere niet op premie- of bijdragebetaling 
berustende prestaties zijn “hybride” uitkeringen die kenmerken hebben van 
zowel socialezekerheidsuitkeringen, als van socialebijstandsuitkeringen.21 
Verder was het ook niet duidelijk of de Unielidstaten een geldig 
verblijfsrecht konden opleggen als voorwaarde voor de toegang tot hun 
socialebijstandsstelsel.22 Het Hof van Justitie diende daarom arrest per arrest 
meer klaarheid te scheppen.

1.2.2. Brey, Dano, Alimanovic en Garcia-Nieto

a. Overzicht van de rechtspraak
Socialebijstandswetgeving wordt in principe binnen de Europese Unie niet 
gecoördineerd. De Europese Unie coördineert de bijzondere niet op premie- 
of bijdragebetaling berustende prestaties wél door middel van verordening 
883/2004. Voor België gaat het over de inkomensvervangende tegemoetkoming 
aan personen met een handicap en de inkomensgarantie voor ouderen23, 
die traditioneel toch een socialebijstandskarakter hebben.24 Wat kan er zich 
voordoen wanneer een werkzoekende of economisch niet-actieve Unieburger 

(18) J. Paju, The European Union and social security law, Oxford, Hart publishing, 122, 2017; H. 
Verschueren, Free movement of EU citizens: Including for the poor?, MJ, (10) 24, 2015.
(19) 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, (121) 121, 
2010.
(20) J. Paju, The European Union and social security law, Oxford, Hart publishing, 132, 2017.
(21) Art. 70, lid 1 Verord. 883/2004; J. Paju, The European Union and social security law, Oxford, 
Hart publishing, 25, 2017.
(22) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Brugge, die Keure, 314, 2019.
(23) Bijlage X Verord. 883/2004.
(24) J. Van Langendonck, Y. Stevens en A. Van Regenmortel, Handboek socialezekerheidsrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 675-676, 2015.
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verblijft in een gastlidstaat en daar aanspraak wil maken op een bijzondere niet 
op premie- of bijdragebetaling berustende prestatie?

De zaak-Brey bevestigde, overeenkomstig eerdere rechtspraak, dat een 
gastlidstaat de toekenning van deze prestaties aan economisch niet-actieve 
Unieburgers afhankelijk mag maken van een geldig verblijfsrecht daar.25 De 
voorwaarden, die de staat voor de toekenning van dit verblijfsrecht oplegt, 
moeten in dat geval verenigbaar zijn met het Unierecht en dus met richtlijn 
2004/38.26 Uit het daaropvolgende arrest Dano bleek eveneens dat een 
gastlidstaat de toegang voor economisch niet-actieve Unieburgers tot deze 
prestaties afhankelijk mag maken van een geldig verblijf, conform richtlijn 
2004/38.27 In beide gevallen ging het over economisch niet-actieve Unieburgers 
met een verblijfsrecht voor meer dan drie maanden.

Richtlijn 2004/38 bepaalt het volgende: economisch niet-actieve Unieburgers 
krijgen en behouden slechts een verblijfsrecht voor meer dan drie maanden 
(en bijgevolg toegang tot de sociale bijstand) voor zover zij over voldoende 
bestaansmiddelen beschikken, zodat zij geen onredelijke belasting vormen voor 
het socialebijstandsstelsel van een Unielidstaat.28 Met zijn arrest-Brey maakte 
het Hof van Justitie eerder al duidelijk dat het begrip “socialebijstandsstelsel” 
een autonome interpretatie krijgt en ook “bijzondere niet op premie- of 
bijdragebetaling berustende prestaties” kunnen behoren tot de sociale bijstand 
in de zin van richtlijn 2004/38.29 Auteurs twijfelen nog of alle bijzondere niet 

(25) HvJ 19 september 2013, nr. C-140/12, ECLI:EU:C:2013:565, Pensionsversicherungsanstalt/
Peter Brey, nr. 44.
(26) Ibid., nr. 45.
(27) HvJ 11 november 2014, nr. C-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358, Elisabeta Dano en Florin 
Dano/Jobcenter Leipzig, nr. 68-74; M. Cousins, The baseless fabric of this vision: EU citizenship, 
the right to reside and EU law, J.S.S.L., (89) 101, 2016; 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, (337) 348-349, 2014.
(28) Art. 7, lid 1, b) en art. 14, lid 2 Richtl. 2004/38.
(29) HvJ 19 september 2013, nr. C-140/12, ECLI:EU:C:2013:565, Pensionsversicherungsanstalt/
Peter Brey, nr. 58-62.
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op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties vallen onder het begrip 
“sociale bijstand”, in het licht van artikel 24 richtlijn 2004/38.30

Het Hof van Justitie legde in de zaak-Brey nog een individuele onredelijkheids- 
en evenredigheidstoets op voor de beoordeling van de “onredelijke belasting”.31 
Deze toets houdt in dat een gastlidstaat globaal moet beoordelen of de 
toekenning van deze sociale uitkering, rekening houdend met de persoonlijke 
omstandigheden van de betrokkene, concreet een onredelijke belasting 
zou zijn van het nationale socialebijstandstelsel.32 Een onredelijke belasting 
mag leiden tot het ontnemen van het verblijfsrecht.33 Deze toets komt er in 
het arrest Dano geenszins aan te pas, waardoor een beroep op een hybride 
uitkering voldoende lijkt om een Unieburger het recht op verblijf te ontnemen 
(en bijgevolg de toegang tot de sociale bijstand).34 Sommige auteurs wijten dit 
aan de aard van de situatie, waarin mevrouw Dano louter naar Duitsland leek 
te reizen voor de uitkering zonder de wil om zich te integreren.35

Afgezien van een situatie zoals in Dano, blijft het onduidelijk of een 
individuele redelijkheids- en evenredigheidstoets nog nodig is om andere 
economische niet-actieve Unieburgers, die langer dan drie maanden verblijven 
in een gastlidstaat, de toegang tot het sociale bijstandsstelsel te weigeren.36 De 
uitspraak in de zaak-Dano impliceert immers een paradox: een economisch 

(30) 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, (337) 348, 2014; H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op 
verblijf voor economisch niet-actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?, 
TSR, (291) 311, voetnoot 83, 2016.
(31) H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-
actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?, TSR, (291) 311-312, 2016.
(32) HvJ 19 september 2013, nr. C-140/12, ECLI:EU:C:2013:565, Pensionsversicherungsanstalt/
Peter Brey, nr. 64 en 77.
(33) Considerans 16 en 14, lid 3 Richtl. 2004/38.
(34) S. Mantu en P. Minderhoud, EU citizenship and social solidarity, MJ, (703) 712, 2017; H. 
Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-actieve 
migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?, TSR, (291) 312-313, 2016.
(35) M. Cousins, The baseless fabric of this vision: EU citizenship, the right to reside and EU law, 
J.S.S.L., (89) 100, 2016; H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf 
voor economisch niet-actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?, TSR, 
(291) 313, 2016.
(36) H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-
actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?, TSR, (291) 313-315, 2016.
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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. Een van de voorwaarden hiervoor is echter het beschikken over 
voldoende bestaansmiddelen, waardoor deze Unieburger de sociale bijstand 
per definitie niet meer nodig heeft.37 Deze redenering lijkt het mogelijk te 
maken voor de gastlidstaat om deze Unieburgers automatisch de toegang tot 
de sociale bijstand te ontzeggen.

In de arresten Alimanovic en García-Nieto stelt het Hof van Justitie bovendien 
dat zulke individuele toets niet nodig is voor de categorieën vermeld in artikel 
24, lid 2 richtlijn 2004/38.38 Volgens het Hof biedt richtlijn 2004/38 al een 
gradueel systeem en vormen de vele individuele beoordelingen die nodig 
zouden zijn, ook een onredelijke belasting voor het socialebijstandsstelsel.39 
Economisch niet-actieve Unieburgers die minder dan drie maanden verblijven 
in een Unielidstaat mogen zo automatisch uitgesloten worden van de sociale 
bijstand.40 Hetzelfde geldt voor werkzoekende Unieburgers, die niet de 
bescherming genieten van artikel 7, lid 3 richtlijn 2004/38, zolang zij werk 
zoeken en een reële kans maken op een aanstelling.41

b. Gevolg van de rechtspraak
Artikel 70, lid 4 verordening 883/2004 bepaalt dat de gastlidstaat waar een 
Unieburger feitelijk woont, de bijzondere niet op premie- of bijdragebetaling 
berustende prestaties uitbetaalt, overeenkomstig zijn wetgeving.42 Deze 
gastlidstaat mag nu economisch niet-actieve Unieburgers gedurende de 

(37) A. Dzierzanowska-Luczyn, Der Fall Dano und seine Folgerechtsprechung, Deluxe Europarecht 
Aktuell, afl.3, 2016, https://www.rewi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/or/europarecht/deluxe/archiv/
index.html (consultatie 10 mei 2019); S. Mantu en P. Minderhoud, EU citizenship and social 
solidarity, MJ, (703) 712, 2017.
(38) S. Mantu en P. Minderhoud, EU citizenship and social solidarity, MJ, (703) 713-714, 2017; 
H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-actieve 
migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?, TSR, (291) 313-314, 2016.
(39) 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. 47-50; HvJ 15 september 
2015, nr. C-67/14, ECLI:EU:C:2015:597, Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa Alimanovic, Sonita 
Alimanovic, e.a., nr. 60-63.
(40) Art. 24, lid 2 Richtl. 2004/38.
(41) Ibid.
(42) Art. 1, j) Verord. 883/2004; H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op 
verblijf voor economisch niet-actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?, 
TSR, (291) 318, 2016.
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eerste drie maanden van hun verblijf automatisch socialebijstandsuitkeringen 
(waaronder de  bijzondere niet op premie- of bijdragebetaling berustende 
prestaties kunnen vallen) weigeren. Zo’n uitsluiting kan ook in het geval van 
bovenvermelde werkzoekende Unieburgers. Afgezien van een situatie zoals in 
Dano kan een weigering ten aanzien van economisch niet-actieve Unieburgers 
met een verblijfsduur van meer dan drie maanden in elk geval na toepassing 
van de onredelijkheids- en evenredigheidstoets. De lidstaat van herkomst 
moet op haar beurt in zo’n geval geen soortgelijke uitkering meer verlenen, 
aangezien een dergelijke uitkering niet exporteerbaar is naar de gastlidstaat.43 
Zo kan een situatie ontstaan waarbij deze Unieburgers “terechtkomen tussen 
wal en schip”.44

Het betrof in casu steeds uitkeringen die zowel kenmerken hadden van 
een socialezekerheidsuitkering, als van een socialebijstandsuitkering. De 
toekenning van deze uitkeringen door de gastlidstaat zou een sociale 
minimumbescherming kunnen bieden aan de betrokken Unieburgers. Het 
behoeft geen betoog dat Unieburgers in een financieel (en sociaal) benarde 
situatie zouden kunnen terechtkomen, wanneer zij geen beroep kunnen 
doen op bepaalde bijzondere niet op premie- of bijdragebetaling berustende 
prestaties, laat staan op socialebijstandsuitkeringen, in de gastlidstaat of uit het 
Unieland van herkomst.

Tegelijkertijd mogen de gastlidstaten de Unieburgers die er verblijven niet 
zomaar verwijderen van hun grondgebied.45 Zo mogen werkzoekende 
unieburgers met een reële kans op tewerkstelling niet verwijderd worden.46 
Zij worden dan “getolereerd” in de gastlidstaat, terwijl ze er leven zonder 
voldoende bestaansmiddelen wanneer hen een sociale minimumbescherming 
geweigerd werd.47 Deze rechtspraak ondermijnt bovendien het recht op vrij 

(43) H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-
actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?, TSR, (291) 310, 2016.
(44) 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, (337) 350-351, 2014; H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op 
verblijf voor economisch niet-actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?, 
TSR, (291) 318, 2016.
(45) Considerans 16 en artt. 14, lid 3 en 4 en 27 tot 31 Richtl. 2004/39.
(46) Art. 14, lid 4, b) Richtl. 2004/39.
(47) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Brugge, die Keure, 361, 2019.
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verkeer voor alle Unieburgers.48 Mantu en Minderhoud illustreren dit met een 
voorbeeld: aan gepensioneerde Roemeense burgers zou mogelijk automatisch 
een verblijfsrecht geweigerd worden, aangezien hun pensioenuitkering slechts 
aan het bestaansniveau van acht Unielanden voldoet.49

2. MENSELIJKE WAARDIGHEID

Uit de inleiding bleek al dat in deze bijdrage het begrip menselijke 
waardigheid een bijzondere aandacht zou krijgen in het kader van een sociale 
minimumbescherming binnen de EU. De rechtspraak van het Hof van Justitie 
strookt niet met een sociale minimumbescherming voor alle Unieburgers. Dit 
deel werkt daarom de denkpiste van Verschueren verder uit. Met het HGEU 
heeft de EU een grondrechtencatalogus die enkele artikelen bevat met een 
sociale inslag die tevens verwijzen naar de menselijke waardigheid. Dit deel 
zal daarom aanvatten met informatie die betrekking heeft op het HGEU in 
het algemeen. De logica gebiedt namelijk eerst na te gaan of dit HGEU wel 
toepassing kan vinden en welke principes voor zijn toepassing en uitlegging 
gelden.

Daarna komen kort de HGEU-artikelen aan bod die aansluiting vinden bij 
de menselijke waardigheid en een sociale minimumbescherming. Om redenen 
die later besproken worden, legt dit deel de focus op artikel 1 HGEU, dat de 
menselijke waardigheid an sich weergeeft. Een concretere invulling van een 
sociale minimumbescherming, op basis van de menselijke waardigheid, wordt 
geschetst aan de hand van rechtspraak van diverse origine. Uiteindelijk wordt 
het afdwingbare karakter van een dergelijke sociale minimumbescherming 
behandeld, want getroffen Unieburgers moeten hierop daadwerkelijk een 
beroep kunnen doen.

(48) A. Dzierzanowska-Luczyn, Der Fall Dano und seine Folgerechtsprechung, Deluxe Europarecht 
Aktuell, afl. 3, 2016, https://www.rewi.europa-uni.de/de/forschung/projekte/deluxe/archiv/index.
html (consultatie 10 mei 2019); S. Mantu en P. Minderhoud, Exploring the limits of social 
solidarity: Welfare tourism and EU citizenship, UNIO - EU Law Journal, (4) 18, 2016.
(49) S. Mantu en P. Minderhoud, Exploring the limits of social solidarity: Welfare tourism and EU 
citizenship, UNIO - EU Law Journal, (4) 18, 2016.
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2.1. ALGEMENE BESPREKING VAN HET HGEU

Sinds de inwerkingtreding van het verdrag van Lissabon eind 2009 heeft het 
HGEU dezelfde waarde, namelijk die van (bindende) primaire Unienorm, als 
het VEU en het VWEU.50 Dit blijkt expliciet uit het eerste lid van artikel 6 
VEU. Eerst komt het “personeel” toepassingsgebied van dit HGEU aan bod. 
Daarop volgt informatie over de reikwijdte en de uitlegging van de rechten en 
beginselen in het HGEU en het beschermingsniveau van het HGEU.

2.1.1. “Personeel” toepassingsgebied van het HGEU

Ten aanzien van wie heeft het HGEU bindende werking? Artikel 51, lid 1 HGEU 
geeft aan dat de bepalingen van het HGEU zowel de organen en instanties 
van de Europese Unie, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, 
als de lidstaten door het HGEU 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.51 “Lidstaten” heeft hier een ruime betekenis 
en slaat evenzeer op de regionale en lokale overheidsautoriteiten en op de 
overheidslichamen.52 Deze bijdrage focust op de afdwingbaarheid van een 
sociale minimumbescherming ten aanzien van de Unielidstaten53, daarom 
licht ze enkel die hypothese toe.

(50) 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, (3) 27, 2015; K. Lenaerts en P. Van Nuffel, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 541, 
2017; K. Schwarzburg, Die Menschwürde im Recht der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, 
38, 2012.
(51) 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, (1060) 1062-1065, 2018.
(52) 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, (1060) 1065-1066, 2018.
(53) Voor de volledigheid moet aangehaald worden dat een bindend protocol de werking van 
het HGEU beperkt ten aanzien van Polen en het Verenigd Koninkrijk, met name in verband met 
titel IV van het HGEU: 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; De omvang van deze bijdrage laat het evenwel niet toe om hier verder op in te gaan.
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a. Interpretatie tenuitvoerlegging van Unierecht
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”. Men kan 3 
categorieën van tenuitvoerlegging onderscheiden: (1) nationale maatregelen 
ter uitvoering van het unierecht, (2) nationale maatregelen die een beroep 
doen op een Unierechtvaardigingsgrond voor een belemmering van het vrij 
verkeer en (3) nationale maatregelen die de uniformiteit en effectiviteit van 
het Unierecht aantasten.54 De eerste en derde categorie krijgen een korte 
toelichting.

Wat betreft de eerste categorie oordeelt het Hof van Justitie dat lidstaten het 
HGEU moeten respecteren wanneer zij richtlijnen en verdragsbepalingen op 
enigerlei wijze nationaal implementeren of uitwerken, zelfs als zij hierbij een 
ruime beleidsmarge hebben en verder willen gaan dan vereist.55

In verband met de derde categorie, verduidelijkten Åkerberg Fransson en 
daaropvolgende arresten dat de grondrechten uit het HGEU 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.56 Een nationale regeling 
valt binnen het toepassingsgebied van het Unierecht wanneer het effect ervan 
de uniformiteit en effectiviteit van het Unierecht negatief beïnvloedt.57 Hieruit 
volgt dat het Hof het “ten uitvoer brengen van Unierecht” ruim interpreteert 

(54) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Brugge, die Keure, 49-57, 
2019.
(55) HvJ 9 maart 2017, nr. C-406/15, ECLI:EU:C:2017:198, Milkova/Izpalnitelen direktor na 
Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol  nr. 52; 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; E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Brugge, die Keure, 
52, 2019.
(56) 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 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, (16) 32, 2016.
(57) HvJ 26 februari 2013, nr. C-617/10, ECLI:EU:C:2013:105, Åklagaren/Hans Åkerberg 
Fransson, nr. 28; E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Brugge, die Keure, 
57-58, 2019.
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en het HGEU in vele situaties van toepassing kan zijn.58 In het Cruciano 
Siragusa-arrest herinnert het Hof van Justitie er wel aan dat er een zeker 
verband moet bestaan tussen de nationale regeling en het Unierecht.59 Het 
Hof formuleerde niet-limitatief enkele criteria die helpen bepalen of er sprake 
is van een tenuitvoerlegging van het Unierecht.60

b. Bedenking in verband met arrest-Dano
In het kader van dit kort overzicht, is de beslissing van het Hof van Justitie 
om in de zaak-Dano geen uitspraak te doen over de uitlegging van een aantal 
HGEU-artikelen bedenkelijk te noemen.61 Het Hof gaf als reden dat het 
aan de nationale wetgever is om de materiële voorwaarden voor een recht op 
de prestaties te bepalen.62 Voor zover die voorwaarden niet voortvloeien uit 
verordening 883/2004 en richtlijn 2004/38, geven de lidstaten volgens het 
Hof daarmee geen uitvoering aan het Unierecht.63 Nochtans zijn auteurs van 
mening dat ook een situatie zoals in Brey, Dano, Alimanovic en García-Nieto 
binnen het toepassingsgebied van het HGEU valt: Verordening 883/2004 

(58) 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, (81) 115, 2014; 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, (1060) 1062-1072, 2018.
(59) 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, (16) 30 en 33, 2016.
(60) J. Morijn, A. Pahladsingh en H. Palm, Vijf jaar bindend Handvest van de Grondrechten: wat 
heeft het de rechtzoekende opgeleverd?, NtER, (123) 125, 2015.
(61) 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, (724) 740, 2018; J. Paju, The European Union and social security law, Oxford, Hart 
publishing, 157, 2017; N. N. Shuibhne, Limits rising, duties ascending: The changing legal shape 
of the union citizenship, CML Rev., (889) 914-915, 2015; H. Verschueren, Preventing ‘benefit 
tourism’ in the EU: A narrow or broad interpretation of the possibilities offered by the ECJ in 
Dano?, CML Rev., (363) 386-387, 2015; 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 10 mei 2019), 14-15.
(62) HvJ 11 november 2014, nr. C-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358, Elisabeta Dano en Florin 
Dano/Jobcenter Leipzig, nr. 89.
(63) Ibid., nr. 90.
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duidt immers de toepasselijke wetgeving aan ten voordele van het vrij verkeer.64 
Uit diezelfde zaken blijkt dat die toepasselijke wetgeving telkens moet voldoen 
aan het vrij verkeer van personen en het recht op gelijke behandeling, zoals 
bepaald in richtlijn 2004/38, niettegenstaande de nationale wetgever een ruime 
beleidsmarge heeft bij het uitwerken van een sociale minimumbescherming.65 
Hierdoor kunnen deze zaken wel degelijk vallen onder het breed 
geïnterpreteerde begrip van “tenuitvoerlegging”.66 In de zaak-Kamberaj, over 
de toekenning van bijstand aan een derdelander voor huisvesting, besloot het 
Hof van Justitie richtlijn 2003/10967 wel te interpreteren aan de hand van 
artikel 34, lid 3 EU-Handvest.68

2.1.2. Rechten en beginselen in het HGEU

Van belang is dat het HGEU een onderscheid maakt tussen “rechten” en 
“beginselen”.69 De aanwezigheid van dit onderscheid wordt afgeleid uit de 
artikelen 51, lid 1 en 52, lid 5 HGEU.70 Het onderscheid maken tussen een 
recht en een beginsel is niet eenvoudig, mede omdat eenzelfde artikel zowel 

(64) H. Verschueren, Preventing ‘benefit tourism’ in the EU: A narrow or broad interpretation of 
the possibilities offered by the ECJ in Dano?, CML Rev., (363) 387, 2015.
(65) 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, (724) 740-741, 2018; J. Paju, The European Union and social security law, Oxford, Hart 
publishing, 157, 2017; H. Verschueren, Preventing ‘benefit tourism’ in the EU: A narrow or broad 
interpretation of the possibilities offered by the ECJ in Dano?, CML Rev., (363) 387, 2015.
(66) J. Paju, The European Union and social security law, Oxford, Hart publishing, 157-158, 2017; 
H. Verschueren, Preventing ‘benefit tourism’ in the EU: A narrow or broad interpretation of the 
possibilities offered by the ECJ in Dano?, CML Rev., (363) 387, 2015.
(67) Richtl.Raad nr. 2003/109/EG, 25 november 2003 betreffende de status van langdurig 
ingezeten onderdanen van derde landen, Pb.L. 23 januari 2004, afl. 16, 44.
(68) 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 en 92; 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 10 
mei 2019), 14-15.
(69) T. Barkhuysen en A.W. Bos, De betekenis van het handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie voor het bestuursrecht, JBplus, (3) 6, 2011; 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, (1559) 
1577, 2014.
(70) Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.L. 14 
december 2007, afl. 303, 35.
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een beginsel als een recht kan bevatten.71 Artikel 51, lid 1 HGEU doet blijken 
dat zowel rechten als beginselen bindend zijn.72 Zowel rechten als beginselen 
kunnen immers fungeren als uitleggingsinstrument en als autonome 
toetsingsgrond.73

Artikel 52, lid 5 HGEU drukt uit welk gevolg de kwalificatie als beginsel met 
zich meebrengt: “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.” De bevoegdheid van een 
rechter is dus beperkt in geval van een beginsel.74 Dit artikel klaart het verschil 
tussen een recht en een beginsel echter niet uit.

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.75 “Beginselen” moeten daarentegen eerst worden  
uitgewerkt in het Unierecht of het nationale rechtskader, zodat ze, op grond 

(71) Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.L. 14 
december 2007, afl. 303, 35; 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, (1413) 1417, 
2014.
(72) 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.
(73) Ibid.
(74) Zie over hoe de beperking van de rechterlijke bevoegdheid op verschillende manieren 
geïnterpreteerd kan worden: 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), (222) 233-235, 2012.
(75) 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, (222) 232 en 234, 2012; 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, (774) 806-807, 2006; 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, (1060) 1075-1078, 2018.
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van die uitwerking, subjectieve rechten kunnen verschaffen aan een individu.76 
Een individu kan op grond van een niet-uitgewerkt beginsel geen positieve 
actie eisen van een overheid.77

De toelichtingen bij het HGEU geven voorbeelden van beginselen, maar 
geven geen richtlijnen weer die de kwalificatie als recht of als beginsel 
vergemakkelijken.78 Von Lauwitz en Ladenburg hebben bepaalde criteria 
opgesteld die de kwalificatie helpen maken: de benaming in het HGEU-
artikel, de herkomst van de norm, de betekenis en het doel achter de norm en 
ten slotte de behoefte tot concretisering van de norm.79

2.1.3. Uitlegging van de rechten en beginselen en hun beschermingsniveau

Vele rechten opgenomen in het HGEU zijn verweven met het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens (EVRM)80. Zo bepaalt artikel 52, lid 3 HGEU 
dat, wat de uitlegging betreft, de rechten en vrijheden die corresponderen met 

(76) 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. 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, (222) 232 en 234, 2012.
(77) 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, 219, 2013; 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, (1455) 1510, 2014.
(78) 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, (1115) 1132, 2018.
(79) 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, (222) 233, 2012; 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, (774) 
806-807, 2006.
(80) Verdrag 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, BS 19 augustus 1955, 5029.
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de rechten en vrijheden in het EVRM, dezelfde reikwijdte en inhoud moeten 
krijgen. Nochtans mogen de rechten en vrijheden in het handvest, volgens 
datzelfde artikel, wél een ruimere bescherming bieden.81 In het algemeen kan 
het Hof van Justitie algemene rechtsbeginselen van Unierecht gebruiken om 
de rechten in het HGEU te interpreteren en aan te vullen.82 Artikel 6, lid 
3 VEU vermeldt niet alleen de grondrechten gewaarborgd door het EVRM, 
maar ook de grondrechten “die voortvloeien uit de constitutionele tradities 
die de lidstaten gemeen hebben” als algemene beginselen van Unierecht. 
Het vervolg van deze bijdrage wil inspelen op deze theorie over de algemene 
rechtsbeginselen.

Vervolgens bepaalt artikel 53 HGEU dat de uitlegging van het HGEU niet 
mag leiden tot een beperking of afbreuk van de hogere rechtsbescherming 
die het internationale recht, een nationale overeenkomst waarbij de EU of 
alle lidstaten partij zijn (o.a. het EVRM), of de grondwetten van de lidstaten 
biedt. Artikel 52, lid 7 HGEU geeft aan dat de toelichtingen83 bij het HGEU 
gezaghebbend zijn.84

2.2. MENSELIJKE WAARDIGHEID IN HET HGEU

2.2.1. Artikelen 1, 25 en 34, lid 3 HGEU

Het HGEU bevat een aantal artikelen die aansluiten bij zowel de menselijke 
waardigheid als bij de gegeven definitie van sociale minimumbescherming. 
Op het eerste gezicht dient bijvoorbeeld artikel 34, lid 3 HGEU zich aan, 
dat een recht op bijstand vernoemt om sociale uitsluiting en armoede te 
bestrijden met een waardig bestaan als doel. Dit wetsartikel valt mooi op de 
kruising van beide concepten. Een voorafgaande studie leert echter dat auteurs 
het erover eens zijn dat het – wat artikel 34, lid 3 HGEU betreft – gaat om 

(81) HvJ 5 oktober 2010, nr. C-400/10 PPU, ECLI:EU:C:2010:582, J. Mcb/L.E., nr. 53.
(82) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Brugge, die Keure, 12-13, 
2019.
(83) Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.L. 14 
december 2007, afl. 303, 17.
(84) 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, (1115) 1140-1142, 2018.

390152_NL BTSZ 2018-4.indb   543 20/09/19   12:23



544

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4E TRIMESTER 2018

een beginsel.85 White vat het samen met de volgende woorden: “As a free-
standing provision, article 34 offers little”.86 Specifiek voor “ouderen” lijkt ook 
artikel 25 HGEU een optie. Evenmin voldoet dit wetsartikel, want het sluit 
eerder aan bij artikel 34, lid 1 HGEU over sociale zekerheid, dan bij artikel 
34, lid 3 HGEU87, en betreft het hier ook een beginsel.88 In het kader van deze 
bijdrage draait de zoektocht immers rond een afdwingbaar recht op sociale 
minimumbescherming.

Er is nog een ander artikel dat zich aandient, maar dat met geen woord rept 
over sociale zekerheid of sociale bijstand, namelijk artikel 1 HGEU. Rechtsleer 
beklemtoont het (enge) verband tussen de menselijke waardigheid, in artikel 1 
HGEU, en de sociale bijstand, in artikel 34, lid 3 HGEU, omdat artikel 34, lid 
3 HGEU zelf het verzekeren van een waardig bestaan als doel stelt.89 Zo treedt 
als laatste de menselijke waardigheid in artikel 1 HGEU naar voren. Vanaf dit 
hoofdstuk wordt gesproken van het “recht” op menselijke waardigheid. Wat 
meteen al iets zegt over de afdwingbaarheid er van. Toch komt de bespreking 
van de afdwingbaarheid pas aan het einde van dit deel. Eerst volgt een 

(85) 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), (222) 233, 2012; 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, (724) 745 en 756-757, 
2018; B. Rudolf, Artikel 34 Soziale Sicherheit und soziale Unterstützung, in J. Meyer (ed.), Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, (525) 537, 2014.
(86) 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, (927) 936, 2014.
(87) 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, (693) 704-705, 2014; S. Hölscheidt, 
Artikel 25 Rechte älterer Menschen, in J. Meyer (ed.), Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, Baden-Baden, Nomos, (438) 441, 2014.
(88) Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.L. 14 
december 2007, afl. 303, 35.
(89) 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, (81) 89 en 105-106, 2014; M. Borowsky, Artikel 1: Würde des Menschen, in J. Meyer 
(ed.), Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, (107) 119 en 125, 
2014; 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, (3) 7 en 17-18, 2014; 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, (566) 
571, 2006.
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bespreking over welke inhoud het recht op menselijke waardigheid kan geven 
aan een sociale minimumbescherming.

2.2.2. Formele tekst van artikel 1 HGEU

Sinds de afkondiging van het HGEU staat het recht op menselijke waardigheid 
neergeschreven in artikel 1 HGEU. 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 HGEU, waarvan het recht op menselijke waardigheid het eerste is. De 
overige vier artikels zijn bijgevolg verweven met artikel 1 HGEU.90

Nog voor het HGEU 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.91 Later kwam de menselijke waardigheid bijvoorbeeld aan 
bod in de zaak-Omega, in verband met een verbod op een lasershootingspel.92 
Nadat het HGEU een bindende primaire norm werd, kwam de menselijke 
waardigheid terug in verschillende secundaire EU-normen93 en in rechtspraak 
van het Hof van Justitie94, zij het in verschillende omstandigheden en over 

(90) 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, (3) 6, 2014.
(91) 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, (107) 118, 2014; 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, (37) 44, 2018.
(92) HvJ 14 oktober 2004, nr. C-36/02, ECLI:EU:C:2004:614, Omega Spielhallen- und 
Automatenaufstellungs-GmbH/Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, nr. 34; 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, (37) 45, 2018.
(93) Bij wijze van voorbeeld: Considerans 24 en art. 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.
(94) 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.
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verschillende materies. Het A-, B- en C-arrest bevestigde dat het recht op 
menselijke waardigheid een autonoom grondrecht is.95

Het HGEU geeft geen inhoudelijke invulling aan de “menselijke waardigheid”, 
waardoor de draagwijdte en inhoud moeilijk af te bakenen vallen.96 Ook de 
toelichtingen geven niets prijs over de inhoud. 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.97 Advocaat-generaal Stix-Hackl en auteur 
Walleu benadrukken dat eerder geval per geval moet beoordeeld worden of 
een schending van de menselijke waardigheid plaatsvond.98 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.99 Het recht op menselijke waardigheid staat wel ten dienste van 
de meest kwetsbare fysieke personen.100

(95) 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, (37) 51-52, 2018.
(96) M. Borowsky, Artikel 1: Würde des Menschen, in J. Meyer (ed.), Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, (107) 108 en 129, 2014; 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, (3) 15, 18-19, 2014.
(97) C.-E. Clesse, La notion de dignité humaine et son application pratique en matière de 
traite économique des êtres humains, Rev.dr.pén., (854) 864-866, 2013; K. Schwarzburg, Die 
Menschwürde im Recht der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, 90, 2012; P. Wallau, Die 
Menschenwürde in der Grundsrechtsordnung der Europäischen Union, Göttingen, V&R Unipress, 
136-137 en 161-162, 2010.
(98) 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, 161, 2010.
(99) A. F. Magureanu, The human dignity between means and purpose, Contemporary Readings in 
Law and Social Justice, afl. 2, (470) 475, 2017; 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, (37) 53, 2018.
(100) 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, 
(37) 53, 2018.
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2.3. INHOUDELIJKE INVULLING AAN DE HAND VAN RECHTSPRAAK

Het bovenstaande wil niet zeggen dat het irrelevant is om na te gaan 
welke invulling de menselijke waardigheid kan geven aan een sociale 
minimumbescherming. Maatregelen van de Europese Unie vermelden 
bijvoorbeeld wel vaker sociale minimumbescherming in één zin met het recht 
op menselijke waardigheid.101

Het recht leeft in zijn toepassing. De precaire situatie, waarin sommige 
Unieburgers kunnen verzeild geraken na een uitoefening van hun recht op vrij 
verkeer, is een gevolg van de rechtspraak van het Hof van Justitie. Daarom ligt 
de klemtoon hieronder op rechtspraak die reeds een invulling gaf aan een sociale 
minimumbescherming en dit aan de hand van de menselijke waardigheid. 
Het vervolg van deze bijdrage brengt een overzicht van de rechtspraak van 
het Hof van Justitie, het EHRM, het Grondwettelijk Hof van Duitsland, 
enkele gerechtshoven van het Verenigd Koninkrijk en het Hooggerechtshof 
van Denemarken. De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof van Duitsland 
en de gerechtshoven van het Verenigd Koninkrijk krijgt hierbij het meest 
aandacht. Omdat de taalbarrière verregaand onderzoek belemmert, blijft de 
studie van de rechtspraak van het Hooggerechtshof van Denemarken beperkt.102 
Dit gedeelte zal toelaten om de sociale minimumbescherming een invulling te 
geven die als een algemeen beginsel van Unierecht beschouwd kan worden. 
Op die manier kan het beginsel meer vorm geven aan artikel 1 HGEU.

2.3.1. Sociale minimumbescherming in Unierechtspraak

In het arrest-Saciri van het Hof van Justitie kan men een sociale 
minimumbescherming voor asielzoekers ontwaren.103 Het arrest steunt op 

(101) Bij wijze van voorbeeld: 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.
(102) Voor nog meer voorbeelden van een recht op sociale minimumbescherming in nationale 
rechtspraak: E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Brugge, die Keure, 
XVIII + 453 p., 2019.
(103) 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.
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Richtlijn 2003/9104, die ondertussen gewijzigd is door Richtlijn 2013/33105. 
Deze laatste legt sindsdien de minimumnormen inzake asielopvang vast waaraan 
de lidstaten zich moeten houden. Het gaat dan om bepaalde minimumvereisten 
voor materiële opvang en essentiële gezondheidszorg. Het Hof van Justitie 
verbindt in Saciri deze bescherming met het recht op menselijk waardigheid 
uit artikel 1 HGEU.106 Het Hof van Justitie had dit verband eerder al gelegd in 
het arrest Cimade en GISTI.107 Het Hof formuleerde 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.”108

Daarnaast benadrukte het Hof van Justitie in het arrest-Alimanovic de 
hoofdfunctie van socialebijstanduitkeringen, namelijk het dekken van de 
eerste levensbehoeften die noodzakelijk zijn om een menswaardig bestaan te 
kunnen leiden.109 In zijn arrest-Kamberaj argumenteerde het Hof hetzelfde, 
maar verwees het hiervoor naar artikel 34, lid 3 HGEU.110

(104) 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.
(105) 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.
(106) 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, (1) 32, 2016.
(107) 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.
(108) 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.
(109) HvJ 15 september 2015, nr. C-67/14, ECLI:EU:C:2015:597, Jobcenter Berlin Neukölln/
Nazifa Alimanovic, Sonita Alimanovic, e.a., nr. 45.
(110) 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. 92.
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2.3.2. Sociale minimumbescherming in rechtspraak van het EHRM

Ook het EHRM sprak zich al uit over het recht op menselijke waardigheid in 
verband met een sociale minimumbescherming. Bij een lezing van het EVRM 
valt op dat de menselijke waardigheid er niet expliciet in neergeschreven 
staat.111 De toelichtingen bij artikel 52 HGEU vernoemen ook geen 
artikel in het EVRM dat zou corresponderen met artikel 1 HGEU.112 De 
Interdepartementale Commissie Europees Recht van Nederland stelt dat het 
gaat om een bepaling in het HGEU die geen equivalent heeft in het EVRM.113

Desondanks erkent ook het EHRM de menselijke waardigheid als waarde en 
baseert het zich hiervoor onder andere op artikel 3 EVRM.114 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.115 In de 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.116

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, 

(111) 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, (569) 576, 2018; J. Jones, Human dignity in the EU Charter of 
Fundamental Rights and its interpretation before the European Court of Justice, Liverpool L.Rev., 
(281) 285-286, 2012.
(112) Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.L. 14 
december 2007, afl. 303, 33-34.
(113) J. Morijn, A. Pahladsingh en H. Palm, Vijf jaar bindend Handvest van de Grondrechten: wat 
heeft het de rechtzoekende opgeleverd?, NtER, (123) 126-127, 2015.
(114) 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, (3) 8, 2014; J. Jones, Human dignity in 
the EU Charter of Fundamental Rights and its interpretation before the European Court of Justice, 
Liverpool L.Rev., (281) 286, 2012.
(115) T. Barkhuysenr en A.W. Bos, De betekenis van het handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie voor het bestuursrecht, JBplus, (3) 22, 2011.
(116) Art. 52, lid 3 HGEU.
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gezien alle omstandigheden, een minimum aan hevigheid of ernst vertonen.117 
Het EHRM meent dat artikel 3 EVRM een absoluut verbod behelst.118

De termen “foltering” en “onmenselijke” of “vernederende” behandelingen 
of straffen onderscheiden zich van elkaar door de graad van ernst die ervan 
uitgaat.119 Voor een definitie van foltering wordt doorgaans verwezen naar de 
definitie in artikel 1 van de VN-verklaring tegen foltering. Hieronder wordt 
echter duidelijk dat de betekenis van de begrippen “onmenselijke behandeling” 
of “vernederende behandeling” relevanter zijn. Het EHRM spreekt van een 
onmenselijke behandeling wanneer de behandeling voorbedacht is, uren 
duurt en ernstig psychologisch of fysiek lijden met zich meebrengt.120 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.”121

Het EVRM garandeert in principe geen socio-economische rechten.122 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 een onmenselijke of 
vernederende behandeling in ten aanzien van de overheid.

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 

(117) 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, 171, 2014.
(118) 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, 32, 2014; Grabenwarter, De afdwingbaarheid van sociale 
grondrechten, Antwerpen, Intersentia, 228, 2003.
(119) 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, 169, 2014.
(120) EHRM 21 januari 2011, nr. 303696/09, M.S.S./België en Griekenland, nr. 220.
(121) Ibid.
(122) 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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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 schorsing een onmenselijke 
of vernederende behandeling zou uitmaken.123 De Commissie verklaarde 
de rechtsvordering onontvankelijk, omdat de situatie waarin mevrouw Van 
Volsem verkeerde, niet het niveau van een onmenselijke of vernederende 
behandeling bereikte.124 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.125

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.126 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.127 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.128

(123) Europese Commissie voor de Rechten van de Mens 9 mei 1990, nr. 14641/89, Van Volsem/
België, 2; 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, (569) 576, 2018.
(124) Europese Commissie voor de Rechten van de Mens 9 mei 1990, nr. 14641/89, Van Volsem/
België, 3.
(125) Ibid.; G. Maes, De afdwingbaarheid van sociale grondrechten, Antwerpen, Intersentia, 230, 
2003.
(126) EHRM 23 april 2002, nr. 56869/00, Larioshina/Rusland, 2-3.
(127) Ibid., 4.
(128) 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/10ansacco
rd_rapport_FR.pdf (consultatie 10 mei 2019), 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, (17) 45, 2008.
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In Budina klaagde een chronisch zieke, oudere vrouw aan dat de haar 
toegekende pensioensuitkering niet voldeed om te overleven.129 Mevrouw 
Budina deed een beroep op artikel 2 EVRM, maar het EHRM besloot de zaak 
te toetsen aan artikel 3 EVRM.130 Het Hof herhaalde in dit arrest dat manifest 
ontoereikende sociale uitkeringen een schending van artikel 3 EVRM kunnen 
uitmaken.131 Het Hof evalueerde of de uitkering toereikend was aan de hand 
van de mogelijkheid om nog in een onderdak, voeding en persoonlijke hygiëne 
te voorzien.132 Het 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.133

In de zaak-M.S.S. achtte het EHRM Griekenland wel verantwoordelijk voor 
een vernederende behandeling.134 De Griekse Staat had namelijk richtlijn 
2003/9 over minimumnormen voor een asielopvang omgezet naar nationaal 
recht, maar had deze eigen regelgeving niet nageleefd.135 Griekenland voorzag 
niet in een toereikende sociale bescherming om over een onderdak, voeding en 
persoonlijke hygiëne te kunnen beschikken.136 Daarnaast hechtte het EHRM 
in zijn beoordeling ook belang aan de kwetsbare bevolkingsgroep tot dewelke 
M.S.S. als asielzoeker behoorde.137

(129) 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, (401) 417, 2015.
(130) EHRM 18 juni 2009, nr. 45603/05, Budina/Rusland, 4.
(131) Ibid., 4.
(132) Ibid., 7.
(133) Ibid., 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, (401) 417, 2015.
(134) EHRM 21 januari 2011, nr. 303696/09, M.S.S./België en Griekenland, nr. 264.
(135) Ibid., 250 en 263.
(136) Ibid., 254 en 263.
(137) Ibid., 251 en 263.
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Uit Budina blijkt dat artikel 3 EVRM de verplichting met zich mee kan 
brengen om maatregelen te nemen ten gunste van kwetsbare personen.138 
Artikel 3 EVRM kan echter niet de verplichting met zich meebrengen om 
een recht op financiële ondersteuning of onderdak in de vorm van sociale 
bijstand te installeren.139 Wanneer zo’n sociale bescherming wél al nationaal 
is uitgewerkt, kan het EHRM deze toetsen aan artikel 3 EVRM.140 Enkel 
in een situatie van verregaande armoede zal het Hof dan een schending 
vaststellen en een subjectief recht creëren voor de betrokkene om een sociale 
minimumbescherming te eisen.141

2.3.3. Sociale minimumbescherming in nationale rechtspraak

Daar komt bij dat een aantal nationale (hoog)gerechtshoven van EU-lidstaten 
het concept “sociale minimumbescherming” vorm geven aan de hand van het 
recht op menselijke waardigheid.

a. Grondwettelijk Hof van Duitsland
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 1951.142 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 

(138) 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, (53) 74-79, 2015.
(139) EHRM 21 januari 2011, nr. 303696/09, M.S.S./België en Griekenland, nr. 249; E. De 
Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Brugge, die Keure, 136, 2019.
(140) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Brugge, die Keure, 136-137, 
2019.
(141) Ibid., 137-138 en 296; 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, (401) 418, 2015; 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, (53) 79, 2015.
(142) Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 19 december 1951, nr. 1 BvR 220/51, http://www.
servat.unibe.ch/dfr/bv001097.html (consultatie 10 mei 2019); A. E. M. Leijten, Core Socio-
Economic Rights and the European Court of Human Rights, Cambridge, Cambridge University Press, 
171, 2017.
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en dat het gelijkheidsbeginsel niet werd gerespecteerd.143 Artikel 1 Grundgesetz 
verwoordt de menselijke waardigheid als onaantastbaar.144 Het Grondwettelijk 
Hof erkende toen dat de Duitse overheid een sociale minimumbescherming 
moet bieden, afgeleid uit artikel 20 Grundgesetz dat Duitsland propageert als 
sociale welzijnsstaat.145 Toen ging het echter (nog) niet om een individueel 
afdwingbaar recht op sociale minimumbescherming.146

Met het Hartz IV-arrest oordeelde het Grondwettelijke Hof in 2010 over 
de grondwettelijkheid van het toenmalige federale systeem van uitkeringen 
ten gunste van arbeidsgeschikte behoeftige personen, met gewoonlijke 
verblijfplaats in Duitsland, en van personen die met hen huishouden147 (ook 
vaak het Arbeitslosengeld II genoemd148). 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 er een individueel, zelfs positief, afdwingbaar 
recht bestaat op een existenzminimum.149 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.150

Het existenzminimum kreeg de volgende definitie in het arrest: “[het] omvat 
enkel die middelen die van vitaal belang zijn om een bestaan te garanderen 

(143) Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 19 december 1951, nr. 1 BvR 220/51, http://www.
servat.unibe.ch/dfr/bv001097.html (consultatie 10 mei 2019), nr. 10-16.
(144) Ibid., nr. 35
(145) Ibid., nr. 35-37; A. E. M. Leijten, Core Socio-Economic Rights and the European Court of 
Human Rights, Cambridge, Cambridge University Press, 171, 2017.
(146) Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 19 december 1951, nr. 1 BvR 220/51, http://www.
servat.unibe.ch/dfr/bv001097.html (consultatie 10 mei 2019), nr. 37; A. E. M. Leijten, Core Socio-
Economic Rights and the European Court of Human Rights, Cambridge, Cambridge University Press, 
171, 2017.
(147) 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, (4) 5, 2010; A. E. M. Leijten, Core Socio-Economic Rights and the 
European Court of Human Rights, Cambridge, Cambridge University Press, 172, 2017.
(148) K.F. Gârditz, Das verfassungsrechtliche Existenzminimum im “Hartz IV”-Urteil des 
Bundesverfassungsgericht, BRJ, (4) 5, 2010.
(149) 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, (4) 6, 2010.
(150) Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 9 februari 2010, nr. 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09 en 1 
BvL 4/09, nr. 133.
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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.”151

Het Hof erkende 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 existenzminimum.152 Volgens het Hof 
moest het systeem in deze herzien worden, omdat dit volgens het recht 
op een existenzminimum ook rekening moet houden met “onweerlegbaar 
terugkerende speciale behoeftes”.153

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.154 Zij genoten andere (lagere) uitkeringen dan de gemene 
bijstandsuitkeringen.155 Volgens de beoordeling van het Hof waren deze 
bijstandsuitkeringen in strijd met het existenzminimum, wederom afgeleid uit 
een combinatie van de artikelen 1, lid 1 en 20, lid 1 Grundgesetz.156 De wetgever 
heeft inderdaad een discretionaire bevoegdheid.157 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 

(151) Eigen vertaling van: Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 9 februari 2010, nr. 1 BvL 1/09, 
1 BvL 3/09 en 1 BvL 4/09, nr. 135.
(152) Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 9 februari 2010, nr. 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09 en 1 
BvL 4/09, nr. 133.
(153) Ibid., nr. 204-219.
(154) Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 18 juli 2012, nr. 1 BvL 10/10 en 1 BvL 2/11, nr. 
6-7 en 10; A. E. M. Leijten, Core Socio-Economic Rights and the European Court of Human Rights, 
Cambridge, Cambridge University Press, 172, 2017.
(155) Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 18 juli 2012, nr. 1 BvL 10/10 en 1 BvL 2/11, nr. 
9-23.
(156) Ibid., sectie C, II en sectie D, I.
(157) Ibid., nr. 62.
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verantwoord.158 Uit dit arrest blijkt dat de overheid bij het bepalen van dit 
existenzminimum alleen rekening mag houden met de leefomstandigheden in 
Duitsland.159 Dit arrest maakt duidelijk dat het recht op het existenzminimum 
aan iedereen in Duitsland toekomt, ongeacht de verblijfstitel.160 De wetgever 
zag zich dus genoodzaakt de regeling te wijzigen.161

Naar aanleiding van het Hartz IV-arrest in 2010 wijzigde de Duitse overheid 
het Hartz-IV-uitkeringsstelsel. Over de grondwettelijkheid van deze 
nieuwe bijstandsregeling in de situatie van alleenstaanden, samenwonende 
volwassenen, kinderen tot 6 jaar oud en adolescenten tussen 15 en 18 jaar 
oud, werd een prejudiciële vraag gesteld aan het Bundesverfassungsgericht.162 In 
dit arrest herhaalde het Grondwettelijk Hof de bovenstaande definitie van het 
existenzminimum.163 Het oordeelde dat deze regeling in overeenstemming is 
met het existenzminimum, aangezien ze objectief te verantwoorden was.164 Het 
Bundesverfassungsgericht wees wel op enkele aandachtspunten om de uitkeringen 
toereikend te houden: de periodieke herbeoordeling en eventuele wijziging 
van de uitkeringen, een dekking van de noodzakelijke mobiliteitskosten, etc.165

(158) Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 18 juli 2012, nr. 1 BvL 10/10 en 1 BvL 2/11, 
sectie C, II; Wissenschaftliche Dienste des Bundestages, Existenzsichernde Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz, 8 april 2016, https://www.bundestag.de/blob/423962/148bcc22a9d8
f3ede0aa99883e601733/wd-6-024-16-pdf-data.pdf (consultatie 10 mei 2019), 11-12.
(159) Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 18 juli 2012, nr. 1 BvL 10/10 en 1 BvL 2/11, nr. 67.
(160) Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 18 juli 2012, nr. 1 BvL 10/10 en 1 BvL 2/11, nr. 96; 
A. E. M. Leijten, Core Socio-Economic Rights and the European Court of Human Rights, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2017, 173; U. Kötter, EU-Sozialbürgerschaft oder Menschenrecht 
auf Gewährleistung eines menschenwürdiges Existenzminimums? – Zur aktuellen Diskussion um 
das Recht von Unionsbürgerinnen auf soziale Grundsicherung in Deutschland, in W. Sartorius en 
H.-U. Weth (eds.), Rechtsstaat, Markt und Menschenwürde: Herausforderung Armut und Migration, 
Freiburg, Lambertus, 2016, (43) 70.
(161) Wissenschaftliche Dienste des Bundestages, Existenzsichernde Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz, 8 april 2016, https://www.bundestag.de/blob/423962/148bcc22a9d
8f3ede0aa99883e601733/wd-6-024-16-pdf-data.pdf (consultatie 10 mei 2019), 23-35.
(162) Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 23 juli 2014, nr. 1 BvL 10/12, 1 BvL 12/12 en 1 BvR 
1691/13, nr. 1.
(163) Ibid., nr. 75.
(164) Ibid., sectie C, II en sectie D, I.
(165) Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 23 juli 2014, nr. 1 BvL 10/12, 1 BvL 12/12 en 1 
BvR 1691/13, sectie D, II; C. Grube, Das Fürsorgerecht im Wandel der Zeit, Hamburg, LIT Verlag, 
2016, 24.
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De rechtspraak van het Hof van Justitie in de arresten Dano, Alimanovic 
en García-Nieto vond inmiddels zijn weg naar de Duitse rechtspraak. Het 
bleef echter de vraag of deze rechtspraak te rijmen viel met de leer van het 
existenzminimum, in het bijzonder met het arrest van 18 juli 2012 van het 
Bundesverfassungsgericht.166 Het Bundessozialgericht van Duitsland besloot op 
3 december 2015 dat Unieburgers inderdaad krachtens de rechtspraak van 
het Hof van Justitie uitgesloten mogen worden van het arbeitslosengeld II.167 
Tegelijkertijd kende het Bundessozialgericht een recht op een uitkering toe 
aan Unieburgers die 6 maanden duurzaam en stabiel verblijven in Duitsland, 
op basis van een andere rechtsgrond.168 Het baseerde zich hiervoor op het 
recht op een existenzminimum.169 Het Bundessozialgericht bevestigde later deze 
rechtspraak.170

Vervolgens legde de Duitse wetgever deze rechtspraak aan banden met 
een wetswijziging.171 Nu blijft het afwachten of deze wetswijziging in 
overeenstemming is met het Grundgesetz.172 Het Bundessozialgericht bestendigde 
alvast haar rechtspraak in verband met de toekenning van uitkeringen vóór de 
inwerkingtreding van de wetswijziging.173 Het beklemtoonde dat een volledige 

(166) U. Kötter, Die Entscheiding des EuGH in der Rechtssache Alimanovic – das Ende der 
europäischen Sozialbürgerschaft?, Info also, (3) 6, 2016.
(167) Bundessozialgericht (Duitsland) 3 december 2015, nr. B 4 AS 44/15 R, https://lexetius.
com, nr. 35.
(168) Ibid., nr. 36 e.v.; E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Brugge, die 
Keure, 362, 2019; A. Heindlmaier en M. Blauberger, Enter at your own risk: free movement of EU 
citizens in practice, W.Eur.Pol., (1198) 1212-1213, 2017.
(169) Bundessozialgericht (Duitsland) 3 december 2015, nr. B 4 AS 44/15 R, https://lexetius.
com, nr. 57.
(170) Bundessozialgericht (Duitsland) 20 januari 2016, nr. B 14 AS 35/15 R, https://lexetius.
com, nr. 43-45; Bundessozialgericht (Duitsland) 20 januari 2016, nr. B 14 AS 15/15 R, https://
lexetius.com, nr. 31-33.
(171) Gesetz vom 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, BGBl. I 28 Dezember 2016, 3155; 
N. Absenger en F. Blank, Social rights, labour market policies and the freedom of movement: 
contradictions within the European project?, in F. Pennings en M. Seeleib-Kaiser (eds.), EU 
citizenship and social rights, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 165, 2018.
(172) 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 10 mei 2019), 15.
(173) Bundessozialgericht (Duitsland) 30 augustus 2017, nr. B 14 AS 31/16 R, https://dejure.
org, nr. 6 en 15.
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uitsluiting van de toegang tot enige bestaansverzekerende uitkering niet 
verenigbaar is met het recht op een existenzminimum.174

b. Nationale gerechtshoven in het Verenigd Koninkrijk
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. De onderhandelingen over de uittreding zijn nog steeds 
niet afgerond.175 Tot zolang maakt het Verenigd Koninkrijk deel uit van de 
Europese Unie. Een mogelijk succesvolle uittreding in de toekomst 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 de menselijke 
waardigheid.

Kenmerkend voor het Verenigd Koninkrijk is de ongeschreven Grondwet 
zonder een bijzondere status.176 Het valt dan ook op dat de 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.

Tot 1 oktober 2009 was het House of Lords het hoogste rechtscollege voor 
het gehele Verenigd Koninkrijk.177 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 

(174) Ibid., nr. 14.
(175) Meer info over de tijdlijn van de brexitonderhandelingen: http://www.consilium.europa.eu/
nl/policies/eu-uk-after-referendum/ (consultatie 10 mei 2019).
(176) W. Devroe, Rechtsvergelijking in een context van europeanisering en globalisering, Leuven, 
Acco, 116-117, 2012.
(177) Ibid., 137; meer informatie hierover vindt men ook via de volgende weblink: http://www.
parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/houseoflords/judicialrole/ (consultatie 
10 mei 2019).
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Asylum Act van 1999178, te weigeren aan de asielzoekers in deze zaak.179 De 
overheidsinstantie had de bescherming geweigerd op grond van artikel 55 van 
de Nationality, Immigration and Asylum Act 2002, dat voorziet in verschillende 
weigeringsgronden.180 Zoals vermeld, leest het EHRM in artikel 3 EVRM 
het recht op menselijke waardigheid. Artikel 96 Immigration and Asylum Act 
draagt dan weer ongetwijfeld een sociale minimumbescherming op, met name 
het voorzien van essentiële levensbenodigdheden en van basisbeschutting.

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.181 Hiertegen haalde de eiser, een liefdadigheidsorganisatie, 
onder andere aan dat deze beslissing inging tegen de verplichtingen die 
het Verenigd Koninkrijk heeft volgens het EU-recht, met name volgens 
Richtlijn 2003/9182.183 Deze richtlijn legt de minimumbescherming vast 
waarop asielzoekers zich kunnen beroepen om menswaardig te leven.184 Het 
High Court of Justice bevestigt dat de plichten in hoofde van de Secretary of 

(178) Immigration and Asylum Act (Verenigd Koninkrijk) 11 november 1999, http://www.
legislation.gov.uk.
(179) 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 10 mei 2019), nr. 63; B. Saul, D. Kinley en J. Mowbray, The international 
convenant on economic, social and cultural rights, Oxford, Oxford university press, 650, 2014; 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, (927) 931, 2014.
(180) Nationality, Immigration and Asylum Act (Verenigd Koninkrijk) 7 november 2002, http://
www.legislation.gov.uk.
(181) 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.
(182) 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.
(183) 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.
(184) 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.
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State ook volgens deze richtlijn moeten worden geïnterpreteerd.185 Diezelfde 
advocaat verwijst in haar verdediging naar het arrest van 18 juli 2012 van 
het Bundesverfassungsgericht.186 Het High Court gaat bovendien grotendeels 
akkoord met de definitie gegeven aan het existenzminimum.187 Het High Court 
stelde uiteindelijk de eiser in het gelijk omdat de Secretary of State niet alle 
essentiële levensbenodigdheden in acht genomen had en berekeningsfouten 
of onzorgvuldigheden had begaan bij het bepalen van het uitkeringsbedrag.188

Daarentegen sluit het Supreme Court zich volgens een recent arrest aan bij de 
rechtspraak van het Hof van Justitie.189

c. Hooggerechtshof van Denemarken
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.190 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 subjectief recht op een minimum bestaansniveau 

(185) 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.
(186) Ibid., nr. 113.
(187) Ibid., nr. 115.
(188) Ibid., nr. 117-119 en 158; E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, 
Brugge, die Keure, 2019, 246.
(189) 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., (89) 98-99, 2016; 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, afl. 2, (51) 66, 2017.
(190) C. Jacqueson, From negligence to resistance: Danish welfare in the light of free-movement 
law, E.J.S.S., (183) 194-195, 2016.
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biedt, dat de overheid moet waarborgen.191 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.192 Het Deense Hof erkent dus 
evenzeer het idee van een sociale minimumbescherming waarbij de link naar 
de menselijke waardigheid niet ver weg is.

2.3.4. Tussenbesluit over de invulling van het begrip

De bovenstaande voorbeelden uit de rechtspraak zijn van diverse oorsprong. 
Er zijn zeker verschillen te bespeuren wat betreft de omvang van de 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. De aanwezige sociale bescherming moet dusdanig ontoereikend zijn 
dat deze niet beantwoordt aan de vraag naar onderdak, voeding en persoonlijke 
hygiëne voor een kwetsbaar persoon, zoals bijvoorbeeld een asielzoeker. Deze 
sociale minimumbescherming lijkt bijvoorbeeld een kleinere omvang te 
krijgen dan de sociale minimumbescherming waaraan het grondwettelijk hof 
van Duitsland of de gerechtshoven in het Verenigd Koninkrijk vorm geven, 
ondanks dat het ook daar gaat om een minimum.193 Een dergelijke inschatting 
is evenwel moeilijker te maken in verband met de rechtspraak van het Hof van 
Justitie en het Højesteret.

Nog een andere vaststelling is belangrijk in het kader van deze bijdrage. De 
rechtspraak uit elk van de aangehaalde landen heeft aandacht voor kwetsbare 
groepen, zoals asielzoekers. Hetzelfde geldt voor de rechtspraak van het Hof 

(191) Højesteret (Denemarken) 15 februari 2012, nr. 159/2009, http://domstol.fe1.tangora.com/
media/-300016/files/159-2009.pdf (consultatie 10 mei 2019), 6; De Engelse samenvatting van deze 
zaak vindt men hier: http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm 
(consultatie 10 mei 2019); C. Jacqueson, From negligence to resistance: Danish welfare in the light 
of free-movement law, E.J.S.S., (183) 195-196, 2016; K. Ketscher, Retten til eksistensminimum 
– og retten til ikke at blive diskrimineret, Juristen, (177) 177 en 183, 2012; 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 10 mei 2019), 10.
(192) K. Ketscher, Retten til eksistensminimum – og retten til ikke at blive diskrimineret, Juristen, 
(177) 179 en 183, 2012.
(193) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Brugge, die Keure, 359, 2019.
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van Justitie194 en het EHRM195. Naar mijn mening kan ook een immigrerende 
werkzoekende of economisch niet-actieve Unieburger beschouwd worden als 
behorend tot een kwetsbare bevolkingsgroep, wanneer hij in een ander land 
vertoeft. Hij of zij heeft daar niet steeds de nodige (sociale) houvast.

In elk geval 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 een sociale minimumbescherming moet een Unieburger minstens waardig 
kunnen leven, volgens het fysieke en socioculturele bestaansniveau in de 
gastlidstaat.196 De bescherming moet huisvesting, voeding en persoonlijke 
hygiëne toegankelijk maken.197 Deze invulling geven aan artikel 1 HGEU, al 
dan niet in combinatie met artikel 34, lid 3 HGEU, lijkt daarom een juiste 
keuze.

2.4. AFDWINGBAAR EN ONSCHENDBAAR KARAKTER VAN HET RECHT OP MENSELIJKE 

WAARDIGHEID

Artikel 1 HGEU 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 HGEU ondubbelzinnig 
en precies geformuleerd is.198 Picod meent dat fundamentele maatschappelijke 
waarden, zoals de menselijke waardigheid, gekwalificeerd moeten worden 

(194) 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.
(195) EHRM 21 januari 2011, nr. 303696/09, M.S.S./België en Griekenland, nr. 251 en 263.
(196) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Brugge, die Keure, 295-296, 
2019.
(197) Ibid., 296.
(198) 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, (81) 90, 2014.
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als een recht, wegens hun belang en aard.199 Ook Borowsky gewaagt van een 
subjectief afdwingbaar recht.200 Jones denkt er net zo over.201 Ten slotte schrijft 
Vial dat Unieburgers het recht op menselijke waardigheid moeten kunnen 
inroepen.202

Wegens de formulering203 van artikel 1 HGEU zijn Borowski en Dupré ervan 
overtuigd dat krachtens artikel 1 HGEU de overheid een plicht heeft om 
het recht op menselijke waardigheid te respecteren en te beschermen.204 Een 
Unielidstaat heeft met andere woorden ook een verplichting om positieve actie 
te ondernemen om het recht op menselijke waardigheid te “beschermen”.205 
Verder benadrukt ook Jones deze positieve verplichting van de Unielidstaten.206

Het recht op menselijke waardigheid is niet alleen positief afdwingbaar, maar 
ook onschendbaar. Zo stelt de eerste zin van artikel 1 HGEU. Daarnaast 
mag, volgens de toelichtingen bij het HGEU, de uitoefening van andere 
grondrechten uit het handvest niet leiden tot een schending van het recht 
op menselijke waardigheid.207 De toelichtingen bij het HGEU noemen het 

(199) 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, (1060) 1078, 2018.
(200) M. Borowsky, Artikel 1: Würde des Menschen, in J. Meyer (ed.), Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, (107) 127, 2014.
(201) J. Jones, Human dignity in the EU Charter of Fundamental Rights and its interpretation 
before the European Court of Justice, Liverpool L.Rev., (281) 287, 2012.
(202) 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, 
(37) 58 en 60, 2018.
(203) “De menselijke waardigheid (…) moet worden (…) beschermd.”
(204) M. Borowsky, Artikel 1: Würde des Menschen, in J. Meyer (ed.), Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, (107) 128, 2014; 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, (3) 20, 2014; C. Dupré, Human dignity in Europe: a foundational constitutional 
principle, European Public Law, (319) 336-339, 2013.
(205) M. Borowsky, Artikel 1: Würde des Menschen, in J. Meyer (ed.), Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, (107) 132-133, 2014; C. Dupré, Human dignity 
in Europe: a foundational constitutional principle, European Public Law, (319) 337-339, 2013.
(206) J. Jones, Human dignity in the EU Charter of Fundamental Rights and its interpretation 
before the European Court of Justice, Liverpool L.Rev., (281) 287, 2012.
(207) 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, (107) 133, 2014.
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recht op menselijke waardigheid niet alleen een grondrecht, maar eveneens 
het fundament dat aan de basis ligt van alle andere grondrechten.208 Zelfs 
wanneer een recht wordt beperkt volgens artikel 52, lid 1 HGEU, kan dit 
nooit ten koste gaan van de menselijke waardigheid.209 Ook de Commissie 
van de Europese Unie aanvaardt geen beperkingen van dit absolute recht. Dit 
blijkt uit de checklist die de Commissie opnam in een mededeling van 19 
oktober 2010.210 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 HGEU.211

Kortom, heel wat auteurs zijn overtuigd van de positieve afdwingbaarheid 
en onschendbaarheid van het recht op menselijke waardigheid in artikel 1 
HGEU. Daar komt bij dat ook het Bundesverfassungsgericht, gerechtshoven 
van het Verenigd Koninkrijk en het Højesteret reeds een subjectief recht op 
sociale minimumbescherming toekenden, in mindere of meerdere mate 
gestoeld op de menselijke waardigheid.212 Wanneer een sociale bescherming 
al is geïnstalleerd kan het EHRM deze toetsen aan artikel 3 EVRM en in een 
situatie van verregaande armoede alsnog een subjectief recht creëren voor de 
betrokkene om een sociale minimumbescherming te eisen.213

Om die reden biedt het recht op menselijke waardigheid perspectief voor het 
afdwingen van een sociale minimumbescherming van de Unielidstaten ten 

(208) Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.L. 14 
december 2007, afl. 303, 17.
(209) Ibid.
(210) 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, (37) 54, 2018.
(211) S. Van Drooghenbroeck en C. Rizcallah, Article 52-1. Limitations aux droits garantis, in 
F. Picod en S. Van Drooghenbroeck (eds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne: 
Commentaire article par article, Brussel, Bruylant, (1084) 1086, 2018.
(212) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Brugge, die Keure, 242 en 
295-296, 2019.
(213) Ibid., 137-138 en 296; 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, (401) 418, 2015; 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, (53) 79, 2015.
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voordele van Unieburgers. Daarbij wordt in het midden gelaten of Artikel 
1 HGEU zelfstandig214 of in combinatie met artikel 34, lid 3 HGEU moet 
worden ingeroepen215. De invulling van deze sociale minimumbescherming 
zal immers steeds degene zijn die hierboven werd voorgesteld. Zo wordt een 
“recht” op sociale minimumbescherming een feit aan de hand van artikel 
1 HGEU. Een afdwingbaar recht met deze invulling gaat niet in tegen de 
scheiding der machten, aangezien de beleidsvrijheid van de wetgever slechts 
plaats moet ruimen in gevallen van ernstige armoede.216

3. BESLUIT

Even recapituleren: deze bijdrage onderzocht of ‘de menselijke waardigheid’ 
dienstig kan zijn om een sociale minimumbescherming binnen de EU te 
bewerkstelligen voor economisch niet-actieve en werkzoekende Unieburgers 
die gebruikmaakten van hun recht op vrij verkeer.

Eerst en vooral schijnt het Hof van Justitie in de zaak-Dano de dans te willen 
ontspringen met zijn antwoord over de uitlegging aan de hand van het HGEU. 
Auteurs zijn het erover eens dat het HGEU wel degelijk van toepassing is op de 
situaties waarin Unieburgers gebruik maken van hun recht op vrij verkeer en 
door het plaatselijke recht (in lijn met richtlijn 2004/38) geen toegang krijgen 
tot de sociale bijstand in de gastlidstaat.

Vele rechtsgeleerden zijn ervan overtuigd dat artikel 1 HGEU, binnen het 
toepassingsgbied van het HGEU, kan voor een rechter worden ingeroepen 
ten aanzien van een Unielidstaat. En dit ofwel op zich, ofwel in combinatie 
met artikel 34, lid 3 HGEU. Het recht op menselijke waardigheid kan daarbij 
dienen om de ondergrens van de gewenste sociale minimumbescherming af te 
bakenen. De sociale minimumbescherming moet dan minstens een waardig 
leven kunnen waarborgen, rekening houdend met het fysieke en socioculturele 
bestaansniveau in de gastlidstaat. In die zin gaat het om een algemeen 

(214) 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, (81) 90, 2014.
(215) J. Jones, Human dignity in the EU Charter of Fundamental Rights and its interpretation 
before the European Court of Justice, Liverpool L.Rev., (281) 287, 2012.
(216) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Brugge, die Keure, 295-296, 
2019.
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beginsel van Unierecht. De geanalyseerde rechtspraak van het EHRM en 
de nationale rechtspraak staaft ook een positief afdwingbaar recht op sociale 
minimumbescherming, gebaseerd op artikel 1 HGEU, voor zover het recht 
de bovenstaande invulling krijgt. Een recht op sociale minimumbescherming 
is geen wondermiddel, helemaal niet op grond van artikel 1 HGEU. Het is 
vanzelfsprekend niet mogelijk om hiermee iedereen een zekere levensstandaard 
te garanderen.

Zoals Stix-Hackl en Walleu opperden217, zal een rechter van situatie tot situatie 
moeten beoordelen wat dit “waardig leven” concreet inhoudt. Daarmee is dus 
niet gezegd dat deze sociale minimumbescherming zou worden toegekend aan 
de personen in de zaken Dano, Alimanovic en García-Nieto.

Het gaat echter wél in tegen de automatische weigering van sociale bijstand (en 
daarmee bijzondere niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties) 
die nu mogelijk is volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie. Economisch 
niet-actieve Unieburgers die na een evenredigheidstoets hun verzoek geweigerd 
zouden zien, zouden artikel 1 HGEU kunnen inroepen, om de zaak opnieuw 
te laten beoordelen door een rechter. Het is immers onduidelijk welke rol 
artikel 18 VWEU218 nog kan spelen. Het Hof van Justitie interpreteert dit 
artikel namelijk in lijn met artikel 24 richtlijn 2004/38.219

Dit zet de Unielanden hopelijk aan tot nadenken over een oplossing binnen 
het kader van de Europese Unie. De Becker stelt voor om het recht op 
sociale bijstand220 duidelijker tot uiting te laten komen bij de interpretatie 
en de toepassing van richtlijn 2004/38, zodat de uitoefening van het vrij 

(217) 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, 161, 2010.
(218) Voor Richtl. 2004/38 en Verord. 883/2004 in werking traden benaderde het Hof van Justitie 
de toegang tot de sociale bijstand voor Unieburgers door middel van het “Unieburgerschap”. Zie 
hierover bijvoorbeeld: M. Cousins, The baseless fabric of this vision: EU citizenship, the right to 
reside and EU law, J.S.S.L., 89-105, 2016.
(219) 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. Dumont, Arrêt ‘Dano’: fin du ‘tourisme social’ ou de la 
citoyenneté européenne?, JDE, (196) 198, 2015.
(220) Lees: het recht op sociale minimumbescherming.

390152_NL BTSZ 2018-4.indb   566 20/09/19   12:23



567

RECHT OP MENSELIJKE WAARDIGHEID VOOR EEN SOCIALE MINIMUMBESCHERMING IN DE EU

verkeer niet kan resulteren in armoede of sociale uitsluiting.221 Daarnaast 
reiken auteurs de volgende maatregelen aan: een Uniemaatregel die ook de 
socialebijstandsuitkeringen coördineert222, een richtlijn die een adequaat 
niveau van socialebijstandsuitkeringen in de Uniestaten organiseert223 
of een Uniemaatregel die, naar het voorbeeld van de asielrichtlijn, 
minimumstandaarden oplegt aan de Unielidstaten voor de bescherming 
van deze werkzoekende en economisch niet-actieve Unieburgers224. Een 
combinatie van deze maatregelen behoort ook tot de mogelijkheden. Het 
aanstippen van zulke oplossing valt echter buiten het bestek van deze bijdrage. 
Politieke overtuiging zal hierbij steeds een rol spelen.

(221) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Brugge, die Keure, 362, 2019.
(222) S. Buttiëns, Europees sociaal burgerschap: naar een codificatie van de rechtspraak inzake 
toegang tot sociale voorzieningen, Jura Falc. 2016-2017, 145-212.
(223) M. D. Ramirez Bendala, Poverty, social exclusion and the EU minimum income scheme, 
E-revista internacional de la protección social, afl. 1, (123) 125, 2016; H. Verschueren, Free 
movement of EU citizens: Including for the poor?, MJ, (10) 31, 2015.
(224) H. Verschueren, Free movement of EU citizens: Including for the poor?, MJ, (10) 31, 2015.
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