
nen, nabestaandenpensioenen, prestaties in

verband met arbeidsongevallen en beroeps-

ziekten en invaliditeitspensioenen. De bij-

zondere niet op premie- of bijdragebetaling

berustende uitkeringen zoals vermeld in

Bijlage I van het voorgestelde besluit, zou-

den niet exporteerbaar zijn. Het zou gaan

om dezelfde uitkeringen als die opgenomen

in Bijlage X bij Verordening (EG) 883/2004.

Ondertussen is het wachten op het resultaat

van de onderhandelingen in de Associatie-

raad EU-Turkije. Maar die verlopen naar

verluidt moeizaam. Turkije blijkt niet erg

toeschietelijk. Het voordeel van de voorge-

stelde tekst is wel dat Turkse werknemers

en Uniewerknemers met betrekking tot de

export van uitkeringen van en naar Turkije

op gelijke voet zouden worden behandeld,

net zoals nu reeds, via de toepassing van

Verordening (EU) 1231/2010, in situaties die

grensoverschrijdend zijn tussen twee lidsta-

ten.

H. Verschueren33

Voetnoten
Besluit 3/80 van de Associatieraad van 19
september 1980betreffende de toepassing

1

van de sociale zekerheidsregelingen van
de lidstaten der Europese Gemeenschap-
pen opTurksewerknemers enhungezins-
leden, PbEG 1983, C 110/40, 25 april 1983
(hierna: Besluit 3/80).
PbEG 1972, L 293/1, 29 december 1972
(hierna: Aanvullend Protocol).

2

PbEG 1963, L 217/3685, 29 december 1963
(hierna: Associatieovereenkomst).

3

Verordening (EEG) 1408/71 van de Raad
van 14 juni 1971 betreffende de toepassing

4

van de socialezekerheidsregelingen op
werknemers en zelfstandigen, alsmede op
hun gezinsleden, die zich binnen de Ge-
meenschap verplaatsen (hierna: Verorde-
ning (EEG) 1408/71).
Verordening (EG) 883/2004 van het
Europees Parlement en de Raad van

5

29 april 2004 betreffende de coördinatie
van de socialezekerheidsstelsels, PbEU
2004, L 200/1, 7 juni 2004 (hierna: Veror-
dening (EG) 883/2004).
Via Verordening (EG) 859/2003 (PbEU
2003, L 124/1, 20 mei 2003) voor wat Ver-

6

ordening (EEG) 1408/71 betreft en via
Verordening (EU) 1231/2010 (PbEU 2010,
L 344/1, 29 oktober 2010) voor wat Veror-
dening (EG) 883/2004 betreft.
HvJ EG 10 september 1996, C-277/94
(Taflan-Met).

7

Zie het voorstel tot verordening in: PbEG
1983, C 110/1, 24 april 1983.

8

HvJ EG4mei 1999, C-262/96 (Sürül). Zie
later ookHvJ EG 14maart 2000, gevoegde

9

zakenC-102/98enC-211/98 (KocakenÖrs)
en HvJ EG 28 april 2004, C-373/02
(Öztürk). Zie meer hierover: P. Minder-
houd, ‘Besluit 3/80: ontwikkelingen in
Nederland en op EU-niveau’, A&MR 2014,
p. 286-292 en H. Verschueren, ‘Social
Security Co-ordination in the Agreements
Between the EU and Mediterranean
Countries’, in: D. Pieters & P. Schoukens
(red.), The Social Security Co-ordination

Between the EU and Non-EU Countries,
Antwerpen: Intersentia 2009, p. 20-34.
HvJ EU 26 mei 2011, C-485/07 (Akdas),
r.o. 68-74.

10

Zie artikel 10bis, juncto artikel 4 lid 2bis
Verordening(EEG)1408/71.Dezebepaling

11

werd in 1992 in deze verordening inge-
voerd via Verordening (EEG) 1247/92
(PbEG 1992, L 136/1, 19 mei 1992), later
aangepast door Verordening (EG)
647/2005 (PbEU 2005, L 117/1, 4 mei
2005). Thans is deze regeling opgenomen
in artikel 70, juncto Bijlage XVerordening
(EG) 883/2004.
Zie over deze bepalingen van de Europese
socialezekerheidscoördinatie meer in:

12

H.Verschueren,‘SpecialNon-Contributory
Benefits inRegulation 1408/71,Regulation
883/2004 and the Case Law of the ECJ’,
European Journal of Social Security 2009,
p. 217-234 enH. Verschueren, ‘FreeMove-
ment or Benefit Tourism: TheUnreasona-
ble Burden of Brey’, European Journal of
Migration and Law 2014, p. 159-164.
Zoals voordien reeds bevestigd in HvJ EG
6 juni 1995, C-434/93 (Bozkurt), r.o. 42.

13

Zie arrest Akdas, r.o. 92-96. Zie verder
over dit arrest onder meer: K. Eisele &

14

A.P. van der Mei, ‘Portability of Social Be-
nefits and Reverse Discrimination of EU
Citizens vis-à-vis Turkish Nationals:
Comment onAkdas’, ELR 2012, p. 204-212
en de annotatie van P. Minderhoud in JV
2011/276.
Tot een gelijkaardig besluit was het Hof
van Justitie ook eerder al gekomen in een

15

zaak over gezinshereniging: HvJ EG
18 juli 2007, C-325/05 (Derin), r.o. 62-67.
HvJ EU 29 maart 2012, gevoegde zaken16
C-7/10 en C-9/10 (Kahveci en Inan).
De afbouwperiode voorUnieburgers werd
pas vanaf 2007 toegepast. Zie over deze

17

wetgeving en andere beperkingen op de
export van uitkeringen die ondertussen in
de Nederlandse socialezekerheidswetge-
ving werden ingevoerd onder meer:
P.Minderhoud,‘Besluit3/80:ontwikkelin-
gen inNederlandenopEU-niveau’,A&MR
2014, p. 287-290.
R.o. 46-49.18
R.o. 51-52.19
R.o. 55-56.20
R.o. 58-59.21
Zie in die zin arrest Akdas, r.o. 93-94.22
R.o. 67-70. Zie ook conclusieA-GN.Wahl,
punt 32.

23

Akdas, r.o. 95 en Demirci, r.o. 63-64.24
Brey, r.o. 63 en Dano, r.o. 61.25
Zie mijn annotatie bij dit arrest eerder dit
jaar in SEW 2015, afl. 5, p. 260-265. Voor

26

eenmeergedetailleerdeanalysezie tevens:
H. Verschueren, ‘Preventing “Benefit
tourism” in the EU: a narrow or broad in-
terpretation of the possibilities offered by
the ECJ in Dano’, CML Rev. 2015, p. 363-
390.
Zie tevensdeannotatie vanP.Minderhoud
bij het arrest Akdas in JV 2011/276.

27

Het Hof heeft dit nogmaals uitdrukkelijk
bevestigd in HvJ EU 18 december 2014,

28

C-81/13 (Verenigd Koninkrijk/Raad).
Artikel 6 Besluit 3/80 is immers ook van
toepassing op de export van uitkeringen

29

voor Turkse werknemers die zich binnen
de Unie verplaatsen. De toepassing van
Verordening (EG) 883/2004 op derdelan-
ders via Verordening (EU) 1231/2010 bete-
kent immers niet dat Turkse werknemers
geen beroep meer zouden kunnen doen
op artikel 6 Besluit 3/80 voor de export
van deze uitkeringen naar een andere

Unielidstaat. Zie in dezelfde zin: K. Eisele
& A.P. van der Mei, l.c., p. 209-210 en
P. Minderhoud, l.c., A&MR 2014, p. 290.
HvJ EU 29 april 2010, C-92/07 (Commis-
sie-Nederland), r.o. 62. Zie voordien reeds

30

HvJ EG 19 februari 2009, C-228/06 (Soy-
sal en Savatli), r.o. 61 enHvJ EG 17 septem-
ber 2009, C-242/06 (Sahin), r.o. 67.
Zie hierover onder meer: P. Minderhoud,
l.c., A&MR 2014, p. 288-290.

31

PbEU 2012, L 340/19, 13 december 2012.
Voor het oorspronkelijke voorstel van de

32

Commissie zie: COM(2012)152 van
30 maart 2012.
Herwig Verschueren is hoogleraar aan de
Universiteit Antwerpen.
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170 De zaak Martens: studie-
financiering en het vrije verkeer van
EU-burgers

Zaak C-359/13, Martens

Arrest van 25 februari 2015 (Derde kamer);

conclusie A-G E. Sharpston van 24 septem-

ber 2014

Prejudiciële verwijzing – Vrij verkeer van perso-

nen – Artikel 20 en 21 VWEU – Onderdaan

van een lidstaat – Woonplaats in een andere

lidstaat – Studie in een land of gebied overzee

– Handhaving van de toekenning van studie-

financiering – Woonplaatsvereiste van ‘3 uit 6

jaar’ – Beperking – Rechtvaardiging

Achtergrond en prejudiciële vragen

Martens is in 1987 geboren in Nederland en

heeft de Nederlandse nationaliteit. Toen ze

vijf jaar oudwas isMartensmet haar ouders

naar België verhuisd, waar ze zowel de basis-

school als haarmiddelbare school heeft afge-

rond. Na de afronding van haar middelbare

school heeft Martens zich ingeschreven aan

een bacheloropleiding op Curaçao. Tegelij-

kertijd heeft ze inNederland om studiefinan-

ciering verzocht op grond van deWet studie-

financiering 2000 (hierna:WSF). In die wet

is de mogelijkheid opgenomen om studie-

financieringmee te nemen naar het buiten-

land (de zgn. meeneemstudiefinanciering).

Volgens de WFS is het mogelijk om studie-

financieringmee te nemen naar het buiten-

land wanneer de aanvrager drie van de zes

jaar voorafgaand aan de inschrijving aan de

betreffende opleiding zijn of haar verblijf-

plaats in Nederland had. Op haar aanvraag

vulde Martens in dat zij voldeed aan die eis,

waarop haar aanvraag werd gehonoreerd.

Martens kreeg bijna drie jaar Nederlandse

studiefinanciering, totdat bij een controle

bleek dat zij niet voldeed aan de gestelde

verblijfsvoorwaarde uit de WSF.
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Die 3-uit-6-voorwaarde was eerder, in de

zomer van 2012, onderwerp van een zaak bij

het Hof van Justitie in de zaak Commis-

sie/Nederland.1Die zaak werd aanhangig ge-

maakt door de Europese Commissie die naar

aanleiding van een klacht in 2007 een in-

breukprocedure tegen Nederland startte,

omdat volgens de Commissie de 3-uit-6-

voorwaarde in strijd was met het vrije ver-

keer vanwerknemers.DeCommissie betoog-

de dat grensarbeiders door de maatregel in-

direct werden gediscrimineerd, omdat de

regel, hoewel neutraal gesteld, met name

migrerende werknemers zou raken. Nu

voornamelijk kinderen van grensarbeiders

door de regeling werden uitgesloten van de

meeneemstudiefinanciering, was de regeling

in strijd met artikel 49 VWEU en Verorde-

ning (EEG) 1612/68. Artikel 7 lid 2 van de

Verordening bepaalt dat een werknemer die

onderdaan is van een lidstaat, op het grond-

gebied van andere lidstaten ‘dezelfde sociale

en fiscale voordelen [geniet] als de nationale

werknemers’. Het Hof was het eens met de

Commissie en oordeelde dat de 3-uit-6-regel

niet in overeenstemming was met het vrije

verkeer van werknemers. Hoewel lidstaten

een zekere mate van integratie mogen ver-

langen van EU-onderdanen uit andere lidsta-

ten voordat zij studiefinanciering aan hen

toekennen,2 ging het in de zaak Commis-

sie/Nederland om grensarbeiders met de

Nederlandse nationaliteit, die door de

maatregel benadeeld worden. Het Hof

overwoog in die zaak dat een dergelijke ver-

blijfsvoorwaarde ongeschikt is om de mate

van integratie aan te tonen wanneer het om

migrerende werknemers en grensarbeiders

gaat.

In de onderhavige zaakMartens is deels het

vrije verkeer van werknemers aan de orde,

voor de periode waarin de vader vanMartens

in België werkte en voor de periode waarin

hij als grensarbeider in Nederland werkte.

Wat betreft die periode heeft de Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap be-

paald dat Martens, in het licht van het arrest

Commissie/Nederland, als kind van een

grensarbeider terecht studiefinanciering

heeft ontvangen. Voor een ander deel wijkt

de zaak echter af van de eerdere uitspraak

van het Hof van Justitie met betrekking tot

de 3-uit-6-eis, omdat Martens naar Curaçao

verhuisde, en dus studiefinanciering mee-

nam uit Nederland om buiten de EU te stu-

deren.

Op 24 juni 2013 verzocht de Centrale Raad

van Beroep het Hof van Justitie om uitleg

over de verenigbaarheid van een dergelijke

3-uit-6-verblijfsvoorwaarde voor meeneem-

studiefinancieringmet het vrije verkeer van

werknemers en het vrije verkeer van Unie-

burgers.3

Uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak

Martens

Het Hof van Justitie gaat in zijn overwegin-

gen meteen in op het EU-burgerschap en

herhaalt zijn vaste rechtspraak op dit terrein.

Volgens die vaste rechtspraak dient het EU-

burgerschap de primaire hoedanigheid van

onderdanen van de lidstaten te zijn en heb-

ben EU-burgers het recht op gelijke behan-

deling, binnen de materiële werkingssfeer

van het EU-recht.4 Een EU-burger die ge-

bruik heeft gemaakt van zijn recht om

krachtens artikel 21 lid 1 VWEU vrij te reizen

en te verblijven valt onder de materiële wer-

kingssfeer van het EU-recht en kan derhalve

een beroep doen op gelijke behandeling. Dat

betekent dat er, behoudens rechtvaardigings-

gronden, een recht is op gelijke behandeling

met betrekking tot het toekennen van sociale

voordelen. Dat geldt ook voor EU-burgers

die van hun lidstaat van nationaliteit naar

een andere lidstaat zijn gemigreerd en terug-

komen.5Ookmet betrekking tot studiefinan-

ciering stelde het Hof eerder dat EU-burgers

gelijke toegang tot studiefinanciering moe-

ten hebben in vergelijking met onderdanen

van die lidstaat die geen gebruik hebben

gemaakt van hun vrije verkeer.

Hoewel, conform artikel 165 lid 1 VWEU, de

inhoud van het onderwijs en de organisatie

van het onderwijssysteem tot de bevoegdhe-

den van de lidstaten behoren, moet de uit-

voering van die bevoegdheid in overeenstem-

ming zijnmet het vrije verkeer vanUniebur-

gers. Het Hof overweegt vervolgens dat het

Unierecht de lidstaten geenszins verplicht

om een stelsel van meeneembare studie-

financiering in te voeren. Als een lidstaat

een dergelijk systeem wel wil invoeren en

hanteren, moet de betreffende lidstaat, ech-

ter, geen ongerechtvaardigde belemmerin-

gen opwerpen. Dergelijke belemmeringen

kunnenniet alleenworden opgeworpen door

een gastlidstaat, maar ook, zoals in de onder-

havige zaak, door de lidstaat van nationali-

teit.

In de procedure voor hetHof heeft de Neder-

landse overheid aangevoerd dat Martens

door naar Curaçao te verhuizen geen gebruik

heeft gemaakt van het vrije verkeer tussen

lidstaten en daarom niet onder het door arti-

kel 20 lid 2 onderdeel a VWEU verleende

recht om vrij op het grondgebied van de

lidstaten te reizen en te verblijven valt. Het

Hof wijst dit argument van de hand en

overweegt dat Martens vanaf het moment

dat zij van Nederland naar België verhuisde

gebruikmaakte van het recht om vrij te rei-

zen en te verblijven. De belemmering die

Martens ondervond vloeit voort uit het feit

dat zij niet in Nederland verbleef, maar

voorafgaand aan haar vertrek naar Curaçao

in België verbleef. Om die reden voldeed

Martens niet aan de 3-uit-6-regel.

Het Hof concludeert dat de 3-uit-6-regel een

belemmering vormt van het vrije verkeer en

gaat vervolgens in op een eventuele recht-

vaardigingsgrond. Wat betreft de rechtvaar-

digingsgrond overweegt het Hof dat een

reële band met de lidstaat mag worden ver-

eist door de lidstaat. Een verblijfsvoorwaarde

kan in een dergelijk geval de mate van inte-

gratie van de EU-burger in de betreffende

lidstaat aantonen. Volgens het Hof is de

3-uit-6-eis echter ‘te exclusief en te onzeker

doordat ten onrechte een te groot gewicht

wordt toegekend aan een factor die niet

noodzakelijkerwijs representatief is voor de

mate van integratie’.6 Derhalve oordeelt het

Hof dat artikel 20 en 21 VWEU in de weg

staan aan de 3-uit-6-voorwaarde uit deNeder-

landse Wet studiefinanciering. Dat geldt

derhalve niet alleen voor grensarbeiders,

maar ook voor EU-burgers, die vanuit

Nederland elders willen studeren.

Commentaar

EU-burgerschap als grondslag voor aanspraak

gelijke behandeling

Het is opvallend dat het Hof van Justitie de

zaak op grond van artikel 20 en 21 VWEU

behandeld en niet nader ingaat op het vrije

verkeer van werknemers, zoals vastgelegd

in artikel 45 VWEU en Verordening (EEG)

1612/68. Op grond van artikel 7 lid 2 (en ar-

tikel 12) van de Verordening zou Martens

als dochter van een (gewezen) grensarbeider

immers ook gelijke toegang tot sociale

voordelen kunnen claimen. Advocaat-gene-

raal Sharpston is juist van oordeel dat het

Hof niet nader hoeft in te gaan op het EU-

burgerschap, omdat de aanspraak op gelijke

behandeling van Martens als kind van een

grensarbeider kan worden vastgesteld op

grond van artikel 7 lid 2 van de Verordening

en artikel 45 VWEU. Ondanks de uitvoerige

bespreking van de advocaat-generaal van de

toepasselijkheid van het vrije werknemers-

verkeer, gaat het Hof van Justitie meteen in

op het EU-burgerschap. Dat is opmerkelijk.

Het Hof van Justitie geeft hiermee een dui-

delijk signaal af: ook als een situatie niet

onder het vrije verkeer van werknemers zou

vallen, biedt het EU-burgerschap bescher-
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ming in situaties waarin een lidstaat aan zijn

eigen onderdanen een verblijfsvoorwaarde

stelt.

Het recht op gelijke behandeling met betrekking

tot studiebeurzen

Het is niet de eerste keer dat studiefinancie-

ring en het vrije verkeer van EU-burgers voor

het Hof van Justitie ter discussie staat. In de

afgelopen jaren heeft het Hof zich er regel-

matig over uitgesproken. In de eerste plaats

hebben EU-burgers recht op studiefinancie-

ring ter dekking van de kosten van registratie

en collegegeld.7Daarnaast bepaalde het Hof

in 2005, in de zaak Bidar, dat er een recht

op gelijke behandeling ismet betrekking tot

studiefinanciering voor de kosten van onder-

houd voor EU-burgers in een gastlidstaat.

Het Hof bepaalde in die zaak echter even-

eens dat lidstaten ongelijke behandeling

kunnen rechtvaardigen.Hoewel hetHof een

zekermate van financiële solidariteit tussen

de lidstaten verwacht, mogen lidstaten wel

zorgen dat studenten die aanspraak kunnen

maken op studiefinanciering geen onredelij-

ke last worden.8 Het Hof overwoog in dat

kader:

‘Het is bijgevolg gerechtvaardigd dat een

lidstaat steun ter dekking van de kosten van

levensonderhoud van studenten enkel toe-

kent aan studenten die blijk hebben gegeven

van een zekere mate van integratie in de sa-

menleving van deze staat.’9

Diemate van integratie kan volgens hetHof,

in beginsel, worden vastgesteld aan de hand

van de verblijfsduur van de betreffende stu-

dent. Dany Bidar verbleef ruim drie jaar in

het Verenigd Koninkrijk en die periode werd

door het Hof aangemerkt als voldoende om

een reële bandmet die lidstaat aan te tonen.

Daarbij speelde mee dat Bidar zijn middel-

bare school had afgerond in het Verenigd

Koninkrijk.10

Na het arrest Bidarwerd Richtlijn 2004/3811

aangenomen, waarin een specifieke uitslui-

ting voor studiebeurzen is opgenomen door

de Europese wetgever. Volgens artikel 24

van de richtlijn hebben EU-burgers het recht

op gelijke behandeling als zij rechtmatig

verblijven op het grondgebied van een ande-

re lidstaat. Dat betekent dat deze EU-burgers

gelijke aanspraak kunnenmaken op sociale

voordelen in de gastlidstaat. In lid 2 van

datzelfde artikel is echter een uitzondering

opgenomen voor steun voor levensonder-

houd voor studenten. Slechts wanneer een

student een permanent verblijfsrecht heeft

verworven, dat wil zeggen vijf jaar onafgebro-

ken legaal verblijf heeft gehad in de gastlid-

staat (artikel 16 van de richtlijn), ontstaat er

eenmogelijkheid om studiefinanciering aan

te vragen, onder de gelijke voorwaarden als

de onderdanen van die lidstaat. Dat beteken-

de derhalve dat lidstaten zelfs een verblijfs-

duur van vijf jaar als voorwaarde zouden

mogen stellen, voordat er een recht op stu-

diefinanciering zou ontstaan.

In de zaak Förster stond die termijn van vijf

jaar ter discussie, omdat het de vraag was of

het Hof met deze langere verblijfsduur ak-

koord zou gaan. Het Hof bevestigde in För-

ster dat lidstaten inderdaad een zekere mate

van integratie mogen verlangen en in dat

licht een verblijfsvoorwaarde mogen stel-

len.12 Voorts oordeelde het Hof dat een ver-

blijfsvoorwaarde van vijf jaar onafgebroken

verblijf geschikt is om demate van integratie

van studenten temeten. Het betreft hier dus

studenten die in een gastlidstaat waar zij

studeren studiefinanciering aanvragen.

De onderhavige zaak betreft een andere si-

tuatie: namelijk die van een student die stu-

diefinanciering vraagt van haar eigen lidstaat

om elders te studeren. Ook over dergelijke

meeneembare studiefinanciering heeft het

Hof zich eerder gebogen. In de zakenMor-

gan en Bucher13 en in Prinz en Seeberger14

oordeelde het Hof over de Duitse regeling

om studiefinanciering mee te nemen. In

Morgan en Bucher stond een Duitse regel ter

discussie die vereiste dat een EU-burger die

aanspraak wildemaken opmeeneemstudie-

financiering ten minste één jaar in Duits-

land had gestudeerd en de opleiding elders

een voortzetting van die opleiding was. Het

Hof oordeelde in die zaak dat een dergelijke

eis niet geschikt is om demate van integratie

vast te stellen. Het Hof stelde dat een derge-

lijke eis ‘te algemeen en te eenzijdig is. Zij

kent namelijk een te groot gewicht toe aan

een factor die niet noodzakelijkerwijs een

juiste weergave is van demate van integratie

in de samenleving van die lidstaat op het

tijdstip van de steunaanvraag’.15 Na de uit-

spraak paste Duitsland de voorwaarde aan,

zodat nu studentenmeeneemstudiefinancie-

ring konden krijgen, wanneer zij drie jaar

voorafgaand aan hun vertrek in Duitsland

hadden gewoond. Die voorwaarde was op-

nieuw onderwerp van geschil in de zaak

Prinz en Seeberger. In die zaak oordeelde het

Hof dat ook een verblijfseis van drie jaar niet

geschikt is om de mate van integratie te

meten. Het Hof stelt dat een dergelijke

voorwaarde geen rekening houdt met de si-

tuatie waarin studenten wel een reële band

met de lidstaat hebben, hoewel zij niet drie

jaar onafgebroken in de lidstaat hebben ge-

woond, voorafgaand aan hun aanvraag.

Omdat de verblijfseis geen rekening houdt

met andere factoren, waaruit kan blijken of

er een zekere band met de lidstaat is, oor-

deelt hetHof derhalve dat deDuitse verblijfs-

voorwaarde niet in overeenstemming ismet

het EU-recht en niet proportioneel is.

Het argument van de Nederlandse regering

datMartens geen beroep kan doen op artikel

21 VWEU, omdat zij naar Curaçao is ver-

huisd om daar te studeren en derhalve dus

geen linkmet het EU-recht heeft, is door het

Hof terecht verworpen. Het gaat immers

om de vraag of een EU-burger wordt bena-

deeld ten opzichte van EU-burgers die geen

gebruik hebben gemaakt om vrij te reizen

en te verblijven. Dat Martens niet voldoet

aan de 3-uit-6-voorwaarde vloeit automatisch

voort uit het feit dat zij in België woonde en

niet in Nederland gedurende haarmiddelba-

re school periode.

Rechtvaardigingsgrond voor verblijfsvoorwaarde

Uit de voorgaande jurisprudentiebespreking

blijkt dat lidstaten een belemmering van het

vrije verkeer van Unieburgersmogen recht-

vaardigen door bepaalde sociale voordelen

enkel toe te kennen aan die EU-burgers die

een reële band met de gastlidstaat hebben.

Ook een lidstaat die zijn eigen onderdanen

belemmert in de uitoefening van het vrije

verkeer mag een reële link van deze onder-

daan met de lidstaat vereisen.

De Nederlandse 3-uit-6-eis is iets minder

strikt dan de Duitse regel in Prinz en Seeber-

ger. Desalniettemin oordeelde het Hof in

Commissie/Nederland dus dat ook een 3-uit-

6-regel niet in overeenstemming ismet arti-

kel 45 VWEU en met Verordening (EEG)

1612/68. Na deze uitspraak heeft de Neder-

landse wetgever de Wet studiefinanciering

aangepast, zodat een student die ‘binnen de

reikwijdte van artikel 45 van het Verdrag

betreffende de werking van de Europese

Unie valt, of daarmee gelijkgesteld is op

grond van het recht van de Europese Unie’

wel recht heeft op meeneemfinanciering

(artikel 2.14WSF 2000). Uit het onderhavige

arrest van het Hof volgt dat ook studenten

die niet onder de reikwijdte van artikel 45

VWEU vallen, aanspraak kunnenmaken op

meeneemstudiefinanciering en dat een

voorwaarde van drie jaar verblijf niet aan

hen mag worden tegengeworpen. Dat bete-

kent natuurlijk niet dat Nederland geen en-

kele ruimte heeft om beperkingen op te ne-

men in de meeneemfinancieringsregeling.
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De vraag is echter wel wat wél een proportio-

nele voorwaarde zou zijn om te hanteren.

Some are more equal than others?

Het Hof maakt dus een verschil tussen stu-

denten die in een gastlidstaat studiefinancie-

ring aanvragen en studenten die studiefinan-

ciering willen meenemen van hun eigen

lidstaat om elders te studeren. Voor studen-

ten die studiefinanciering in een gastlidstaat

aanvragen mag een verblijfstermijn van vijf

jaar onafgebroken verblijf worden geëist

door de gastlidstaat. Dat volgt uit de Richtlijn

2004/38, die in artikel 24 lid 2 specifiek

heeft opgenomen dat studenten pas een

recht op gelijke toegang tot studiefinancie-

ring hebben nadat zij een permanent ver-

blijfsrecht hebben. Een permanent verblijfs-

recht ontstaat na vijf jaar onafgebroken ver-

blijf (artikel 16 Richtlijn 2004/38). Uit För-

ster volgt dat het Hof een verblijfstermijn

van vijf jaar acceptabel vindt.

Een student die studiefinanciering vraagt

van zijn eigen lidstaat mag echter niet een

dergelijke voorwaarde worden tegengewor-

pen, omdat dan te weinig rekening wordt

gehouden met andere factoren die de band

met de lidstaat aantonen. Er is dus verschil

of een student studiefinanciering vraagt in

een andere lidstaat of in zijn eigen lidstaat.

Dat lijkt me een terecht en logisch onder-

scheid van het Hof van Justitie. Bij iemand

die geboren is in een lidstaat en daar jaren

heeft gewoond en nog steeds de nationaliteit

van de betreffende lidstaat heeft is er een

zeker vermoeden van een reële bandmet de

betrokken lidstaat. Dat geldt niet voor stu-

denten die naar een gastlidstaat vertrekken

en daar moeten aantonen voldoende te zijn

geïntegreerd. Dat neemt niet weg dat het

voor de lidstaten een behoorlijke kluif is om

voorwaarden op te stellen die wel rekening

houden met alle factoren die een dergelijke

reële band tussen de student en de lidstaat

van nationaliteit aantonen.

Conclusie

Een aantal jaren geleden schreef ik in mijn

annotatie onder het arrest Förster: ‘de vrees

voor studiebeurstoerisme lijkt met dit arrest

(voorlopig) van de baan’.16HetHof accepteer-

de immers in Förster dat een verblijfsvoor-

waarde van vijf jaar geschikt is om de mate

van integratie te toetsen voordat studenten

een recht op gelijke behandeling ten aanzien

van studiefinanciering hebben. Dat oordeel

van het Hof was gezien de beperking van

artikel 24 lid 2 Richtlijn 2004/38 ook begrij-

pelijk. InMartens en in eerdere jurispruden-

tiemet betrekking totmeeneemstudiefinan-

ciering, blijkt het Hof toch een nuancering

aan te houden, waardoor in ieder geval die

studenten die studiefinanciering van hun

eigen lidstaat vragenminder strikte voorwaar-

den mogen worden opgelegd. Van studie-

beurstoerisme in een gastlidstaat is welis-

waar geen sprake, maar er geldt wel een

ruimere bescherming voor eigen onderda-

nen, die studiefinanciering willen meene-

men. Goed nieuws voor de studenten, min-

der goed nieuws voor lidstaten, die de uit-

komst van deze zaak wellicht anders hadden

voorzien. Voor de Nederlandse wetgever

betekent dit dat de wet zal moeten worden

herzien. De grote vraag is echter wel, wat

voor soort criteriumwél voldoet aan de eisen

van proportionaliteit om een belemmering

op het vrije verkeer van EU-burgers te

rechtvaardigen.

H. van Eijken17
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