
CM\770913NL.doc PE421.148v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie verzoekschriften

20.02.2009

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0063/2008, ingediend door Judith Hejda (Oostenrijkse 
nationaliteit), over problemen bij de toepassing door Frankrijk van Richtlijn 
2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor burgers van de Unie en hun familieleden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beklaagt zich over de Franse autoriteiten die haar verhinderen het recht van vrij 
verkeer uit te oefenen en zij is van opvatting dat Frankrijk Richtlijn 2004/38/EG schendt. 
Indienster woont en werkt sinds 2006 in Frankrijk. Haar echtgenoot wordt de vijf jaar geldige 
verblijfsvergunning, waarop hij volgens indienster als familielid van een burger van de Unie 
recht heeft, geweigerd. Hij krijgt slechts een vergunning voor enkele maanden. Het 
belangrijkste probleem is dat hij hierdoor geen werk kan vinden. Indienster beklaagt zich 
voorts over tegenwerking en onnodige bureaucratie van de zijde van de Franse autoriteiten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 juni 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009.

Indienster stelt dat de Franse autoriteiten in strijd hebben gehandeld met Richtlijn
2004/38/EG1 door te weigeren de vijf jaar geldige verblijfskaart van een familielid van een 
burger van de Unie af te geven aan haar echtgenoot, waar hij volgens haar recht op heeft.

                                               
1 Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad 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, PB L 
158 van 30 april 2004.
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De Commissie heeft dit geval al eerder onderzocht in verband met een klacht (geregistreerd 
onder nummer 2008/4432) die indienster op 21 januari 2008 had ingediend bij de Europese 
Commissie. 

Krachtens artikel 11, lid 1, van de richtlijn bedraagt de geldigheidsduur van de verblijfskaart 
vijf jaar vanaf de datum van afgifte of is deze gelijk aan de voorgenomen periode van verblijf 
van de burger van de Unie indien deze minder dan vijf jaar bedraagt. In principe hangt het 
recht van verblijf van het familielid uit een derde land af van de voorgenomen periode van 
verblijf van de burger van de Unie in het gastland.

Teneinde te voldoen aan de bepalingen van Richtlijn 2004/38/EG heeft Frankrijk een wetboek 
betreffende het binnenkomen en het verblijf van vreemdelingen en betreffende het asielrecht 
(CESEDA) in werking gesteld, gewijzigd bij decreet 2007/371 van 21 maart 2007. Artikel R-
121-13, lid 4, van deze tekst is een juiste omzetting van artikel 11, lid 1, van de richtlijn.

De Commissie was van oordeel dat de Franse wetgeving met betrekking tot de verblijfskaart 
van een familielid van een burger van de Unie in overeenstemming was met Richtlijn 2004/38
en heeft klaagster/indienster op 17 oktober 2008 geantwoord met de mededeling dat de 
Commissie zou voorstellen de zaak te sluiten.

De voorgenomen periode van verblijf in Frankrijk van indienster is slechts één jaar, aangezien 
haar arbeidsovereenkomst gekoppeld is aan de duur van het schooljaar (van 1 oktober tot en 
met 30 september). 

Aangezien het verblijfsrecht van de echtgenoot van indienster overeenkomstig Richtlijn 
2004/38 afhankelijk is van haar verblijfsrecht, konden de Franse autoriteiten hem uitsluitend 
een verblijfskaart verstrekken van één jaar voor een familielid van een burger van de Unie.

Als indienster een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd had gehad, zou haar echtgenoot 
wel recht hebben gehad op een verblijfskaart voor vijf jaar.

De Commissie is van plan voor te stellen de klacht die door indienster is ingediend te sluiten 
op de volgende bijeenkomst betreffende inbreuken.
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