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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is Nederlander en getrouwd met een Venezolaanse. Met haar heeft hij tot eind 2007 
op Aruba (Nederlandse Antillen) gewoond. Wegens ziekte moest indiener terugkeren naar 
Nederland. In Nederland wilde zijn vrouw haar Arubaanse verblijfsvergunning omwisselen 
voor een Nederlandse. Dit werd door de immigratiedienst geweigerd. Indieners vrouw werd 
wel opgenomen in de administratie van de gemeente waar zij wonen, maar zij kan geen 
ziektekostenverzekering afsluiten en moest na drie maanden het land verlaten. Verzoeken aan 
het parlement en de minister hielpen niet. Indieners vrouw moet eerst een zogeheten 
"inburgeringsexamen" doen, per computer vanuit het land van herkomst. Indiener merkt op 
dat zij op Aruba als echtpaar hebben gewoond en dat ook de gemeente in Nederland waar hij 
nu woont hun huwelijksdocumenten in orde heeft bevonden en zijn echtgenote heeft 
ingeschreven. Indiener verzoekt om hulp van het Europees Parlement om zijn echtgenote een 
verblijfsvergunning te bezorgen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 november 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

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

Krachtens het Gemeenschapsrecht zijn de bepalingen inzake gezinshereniging vastgelegd in 
Richtlijn 2003/86/EG1 en Richtlijn 2004/38/EG1.

                                               
1 Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging
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In Richtlijn 2003/86/EG worden de voorwaarden bepaald voor het uitoefenen van het recht op 
gezinshereniging door onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van de 
lidstaten verblijven. Daarom is deze richtlijn niet van toepassing op gezinsleden van een EU-
burger, zoals expliciet vermeld in artikel 3, lid 3 van de richtlijn. 

Zoals bepaald in artikel 3, lid 1 van Richtlijn 2004/38/EG is deze richtlijn alleen van 
toepassing ten aanzien van iedere burger van de Unie die zich begeeft naar of verblijft in een 
andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit, en diens familieleden die hem 
begeleiden of zich bij hem voegen.

EU-burgers die in de lidstaat van hun nationaliteit wonen, kunnen niet profiteren van de 
rechten die worden toegekend aan EU-burgers die het bovenstaande recht hebben uitgeoefend 
en naar een andere lidstaat zijn verhuisd.

Op basis van de in het verzoekschrift verstrekte informatie is er geen Gemeenschapsrecht van 
toepassing op de situatie van indiener. Bij afwezigheid van toepasbaar Gemeenschapsrecht is 
het volledig aan Nederland om regels vast te stellen over de rechten van gezinsleden uit derde 
landen die met hun eigen ingezetenen herenigd willen worden. Gezien de afwezigheid van 
toepasbare communautaire wetgeving, heeft de Commissie geen bevoegdheid om te 
interveniëren of de zaak verder te onderzoeken.

                                                                                                                                                  
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
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