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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 0159/2006, ingediend door Ashley Binamungu (Britse nationaliteit), 
namens ‘Brides without Borders’, over het recht van buitenlandse echtgenoten om in het 
Verenigd Koninkrijk te wonen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verzoekt het Europees Parlement namens bovengenoemde organisatie actie te 
ondernemen om te garanderen dat de Britse autoriteiten de bepalingen van Richtlijn 
2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 
lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden naleven. Zij wijst er op dat 
de Britse autoriteiten buitenlandse echtgenoten thans verplichten naar het land van 
herkomst terug te keren om bij een Brits consulaat aldaar een verblijfsvergunning
aan te vragen. Indienster wijst erop dat in veel gevallen de derde landen in kwestie 
niet veilig zijn en het bovendien grote praktische en financiële problemen oplevert om 
daar enige tijd te verblijven. Tot slot betwijfelt ze de logica van de bepalingen van de 
richtlijn betreffende het recht om een betaalde activiteit aan te gaan.2.

Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 juni 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 23 maart 2007.

De feiten

De indienster, een Britse onderdaan die handelt namens de bovengenoemde organisatie, wijst 
erop dat de Britse autoriteiten buitenlandse echtgenoten thans verplichten naar het land van 
herkomst terug te keren om bij een Brits consulaat aldaar een verblijfsvergunning
aan te vragen. Ze wijst erop dat in veel gevallen de derde landen in kwestie voor de 
echtgenoot of voor de burger van de EU niet veilig zijn. Bovendien levert het streven 
naar gezinshereniging door hun echtgenoot tijdelijk dan wel permanent naar die 
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derde landen te vergezellen, grote juridische, praktische en financiële problemen op. 
Zij baseert haar verzoekschrift op artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie, in samenhang met het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens en het 
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Ze verwijst naar de artikelen 
17 en 18 van het EG-Verdrag en naar Richtlijn 2004/38/EG van 29 april 2004 
betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten 
voor de burgers van de Unie en hun familieleden, en wijst erop dat het recht van de 
inwoners van de EU op een gezinsleven door deze richtlijn meer wordt beschermd 
dan dat van Britse onderdanen binnen het Verenigd Koninkrijk door de nationale 
wetgeving van dat land.

In rechte

De regelgeving omtrent het recht op gezinshereniging van burgers van de EU met 
hun echtgenoten in hun eigen lidstaat, het onderwerp van dit verzoekschrift, valt 
onder de bevoegdheid van de lidstaten. 

De communautaire wetgeving, en in het bijzonder Richtlijn 2004/38/EG van 29 april 
2004, is slechts van toepassing indien om gezinshereniging met de echtgenoot wordt 
verzocht door burgers van de EU die gebruik maken van hun recht van vrij verkeer 
en verblijf binnen een andere dan hun eigen lidstaat. In artikel 5 van deze richtlijn 
wordt bepaald dat van gezinsleden die geen burger zijn van een lidstaat, slechts kan 
worden geëist dat ze beschikken over een inreisvisum overeenkomstig Verordening 
(EG) Nr. 539/2001 of, indien nodig, overeenkomstig de nationale wetgeving. In artikel 
5 wordt ook bepaald dat binnen deze richtlijn het bezit van een geldige 
verblijfsvergunning zoals genoemd in artikel 10 zulke gezinsleden van de visumplicht 
ontheft en dat de lidstaten aan deze personen alle faciliteiten zullen bieden om de 
visa te verkrijgen, welke kosteloos en volgens een versneld procedure dienen te 
worden afgegeven. Het inreisvisum zal aan dergelijke inwoners van een derde land 
slechts worden verstrekt na het overleggen van een geldig paspoort, een document 
waaruit het bestaan van een familiebetrekking met de burger van de EU blijkt en, 
indien nodig, het bewijs van inschrijving van de burger van de EU die zij vergezellen 
of met wie zij zich verbinden. 

Conclusie

De Commissie kan derhalve niet tussenbeide komen ten aanzien van de 
voorwaarden welke krachtens de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk van 
toepassing zijn voor het recht op gezinshereniging van burgers van de EU die, zoals 
de indienster, geen gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrij verkeer binnen de 
EU.

Indien zij echter van mening is dat haar fundamentele rechten – zoals vastgelegd in 
het Europees Verdrag tot bescherming van de mens en de fundamentele vrijheden – zijn 
geschonden, kan zij zich, wanneer alle nationale binnenlandse rechtsmiddelen zijn 
uitgeput, voor beroep wenden tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 


