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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 481/2007, ingediend door William McLorn (Britse nationaliteit), 
over ernstige nalatigheid en vertraging bij de afgifte van een 
verblijfsvergunning door de Britse immigratieautoriteiten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt over vertragingen, nalatigheden en bureaucratische inertie van de kant van de 
Britse immigratieautoriteiten bij de behandeling van zijn aanvraag van een permanente 
verblijfsvergunning voor zijn Braziliaanse echtgenote. De behandeling van de aanvraag duurt 
reeds meer dan 18 maanden, waarbij sprake is van fouten en nalatigheden door de 
verantwoordelijke ambtenaren. Met name leidt dit, zelfs binnen de EU, tot een beperking van 
de vrijheid van verkeer van het echtpaar, aangezien zij niet over de nodige papieren 
beschikken om het land te kunnen verlaten (aangezien deze om administratieve redenen in 
beslag zijn genomen). Indiener doet een beroep op artikel 2 van Protocol nr. 4 bij het 
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 september 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

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

Indiener, een Brits staatsburger die met zijn Braziliaanse echtgenote in het Verenigd 
Koninkrijk woonachtig is, klaagt dat de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk haar 
paspoort reeds 18 maanden achterhouden. Hij is van mening dat de autoriteiten van het 
Verenigd Koninkrijk inbreuk plegen op zijn rechten uit hoofde van Protocol nr. 4 bij het 
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

Artikel 18 van het EG-Verdrag bepaalt dat iedere burger van de Europese Unie het recht van 
vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten heeft, behoudens de beperkingen 
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en voorwaarden vastgelegd in het Verdrag en door de maatregelen die zijn aangenomen om 
het ten uitvoer te leggen. De respectieve beperkingen en voorwaarden zijn terug te vinden in 
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.

Zoals bepaald in artikel 3, lid 1, van Richtlijn 2004/38/EG is deze richtlijn alleen van 
toepassing op EU-burgers die verblijven in of zich begeven naar een andere lidstaat dan die 
waarvan zij de nationaliteit bezitten, en op hun familieleden die hen begeleiden of zich bij hen 
voegen. 

EU-burgers die woonachtig zijn in de lidstaat waarvan zij de nationaliteit bezitten kunnen niet 
profiteren van de rechten die worden toegekend aan EU-burgers die gebruik hebben gemaakt 
van het bovengenoemde recht en naar een andere lidstaat zijn verhuisd. Het Europees Hof van 
Justitie heeft deze gunstige behandeling echter wel uitgebreid naar EU-burgers die terugkeren 
naar hun lidstaat van herkomst nadat zij hun recht op vrij verkeer hebben uitgeoefend en in 
een andere lidstaat hebben verbleven1, en tevens naar EU-burgers die hun door het Verdrag 
gewaarborgde rechten in een ander lidstaat hebben uitgeoefend zonder er te verblijven2 (door 
bijvoorbeeld diensten te leveren in een andere lidstaat zonder er te verblijven).

Aangezien het verzoekschrift geen aanwijzingen bevat dat de indiener zich in een situatie 
bevindt waarop communautaire wetgeving betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf 
van toepassing is (hij verblijft immers in de lidstaat waarvan hij de nationaliteit bezit), kan hij 
niet profiteren van de rechten die worden toegekend aan EU-burgers die hebben gebruik 
gemaakt van hun recht van vrij verblijf en verkeer en naar een andere lidstaat zijn verhuisd.

Bij afwezigheid van toepasselijke communautaire wetgeving staat het het Verenigd 
Koninkrijk vrij om regels vast te stellen inzake het recht van uit derde landen afkomstige 
familieleden om zich bij staatsburgers van het Verenigd Koninkrijk te voegen.

Wat betreft de vermeende schending van de rechten van de indiener uit hoofde van Protocol 
nr. 4 bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens: de Commissie
beschikt niet over algemene bevoegdheden om op te treden in gevallen van schending van 
grondrechten en kan dit alleen maar doen als het Europees Gemeenschapsrecht erbij 
betrokken is. Het was op grond van de verschafte informatie niet mogelijk een verband met de 
beschreven situatie en het Gemeenschapsrecht vast te stellen.

                                               
1 Arresten van het Hof van 7 juli 1992 in zaak C-370/90 Singh (Jur.1992, blz. I-4265) en van 11 december 2007 

in zaak C-291/05 Eind (Jur. 2007, blz. I-10719).
2 Arrest van het Hof van 11 juli 2002 in zaak C-60/00 Carpenter (Jur.2002, blz. I-6279).
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