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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0855/2008 af Marc Beke, nederlandsk statsborger, om de 
nederlandske myndigheders umenneskelige holdning

1. Sammendrag

Andrageren er nederlænder og gift med en venezuelaner. Han har indtil slutningen af 2007 
boet sammen med hende på Aruba (Nederlandske Antiller). På grund af sygdom var 
andrageren nødt til at vende tilbage til Nederlandene. I Nederlandene ønskede hans hustru at 
ombytte sin arubanske opholdstilladelse med en nederlandsk. Dette nægtede 
immigrationsmyndigheden. Andragerens hustru blev godt nok registreret hos administration i 
den kommune, hvor de bor, men hun kan ikke tegne en sygeforsikring og skal forlade landet 
efter tre måneder. Anmodninger til parlament og ministerium hjælper ikke. Andragerens 
hustru skal først bestå en "integrationsprøve" pr. computer og fra oprindelseslandet.
Andrageren gør opmærksom på, at de har boet sammen som ægtepar på Aruba, og at også 
kommunen i Nederlandene, hvor han nu bor, har godkendt vielsesattesterne og registreret 
hans ægtefælle. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om hjælp til at skaffe hans 
ægtefælle en opholdstilladelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. november 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Bestemmelserne vedrørende familiesammenføring er i henhold til fællesskabslovgivningen 
fastlagt i direktiv 2003/86/EF1 og direktiv 2004/38/EF1.

                                               
1 Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring.
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Direktiv 2003/86/EF fastlægger betingelserne for tredjelandsstatsborgeres udøvelse af retten 
til familiesammenføring, når de har lovligt ophold på medlemsstaternes område. Dette 
direktiv finder derfor ikke anvendelse på EU-borgeres familiemedlemmer, hvilket 
udtrykkeligt fastslås i direktivets artikel 3, stk. 3.

I henhold til artikel 3, stk. 1, i direktiv 2004/38/EF gælder dette direktiv kun for en 
unionsborger, der rejser til eller tager ophold i en anden medlemsstat end den, hvor 
vedkommende er statsborger, samt familiemedlemmer, der ledsager unionsborgeren eller 
slutter sig til denne der.

EU-borgere, der er bosiddende i den medlemsstat, hvor de er statsborgere, kan ikke drage 
fordel af de rettigheder, der gælder for unionsborgere, som har benyttet sig af ovennævnte 
rettighed og er flyttet til en anden medlemsstat.

På baggrund af de fremlagte oplysninger, er der ingen gældende fællesskabslovgivning, der 
finder anvendelse i andragerens situation. Når der ikke findes gældende 
fællesskabslovgivning på området, er det helt og holdent op til Nederlandene at fastsætte 
regler i forbindelse med familiemedlemmer fra tredjelandes ret til at slutte sig til sine egne 
statsborgere. Idet fællesskabslovgivningen ikke finder anvendelse i denne sag, har 
Kommissionen ikke kompetence til at gribe ind i eller behandle andragendet yderligere."

                                                                                                                                                  
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres 

familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område.
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