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Betreft: Verzoekschrift 0966/2012, ingediend door Kent Cooper (Amerikaanse 
nationaliteit), over vermeende discriminatie door de Deense autoriteiten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die sinds 2001 in Denemarken woont, is gescheiden van zijn Deense echtgenote, 
met wie hij drie kinderen heeft. Indiener beweert dat hij wordt gediscrimineerd door de 
Deense autoriteiten, en dat deze hem sinds 2010 dreigen met uitzetting uit Denemarken, 
waardoor hij geen contact meer zou kunnen onderhouden met zijn kinderen. Hij hekelt 
daarnaast het feit dat de Deense autoriteiten uitsluitend met hem wensen te communiceren in 
het Deens, een taal die hij niet volledig beheerst. Onder verwijzing naar de jurisprudentie van 
het Hof van Justitie van de Europese Unie in zaak C-127/08 verzoekt hij het Europees 
Parlement stappen te ondernemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 mei 2013

Indiener is een Amerikaans staatsburger die in 2001 met zijn gezin naar Denemarken is 
verhuisd. Hij is gescheiden van zijn Deense echtgenote, met wie hij drie kinderen heeft. Hij 
beklaagt zich over de behandeling van niet-Deense ouders in Denemarken, met name met 
betrekking tot immigratievoorschriften en bedreigingen met uitzetting en scheiding van zijn 
drie kinderen. Uit een brief die hij de Commissie heeft toegestuurd, blijkt dat hij met zijn 
gezin uit het Verenigd Koninkrijk is verhuisd, waar zij twee jaar woonden. De kinderen 
wonen momenteel bij hun moeder, met wie hij gezamenlijk gezag uitoefent. 
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Opmerkingen van de Commissie 
Toepasselijkheid van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf 
voor ouders afkomstig uit een derde land

Richtlijn 2004/38/EG betreft het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 
lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden. De richtlijn voorziet in het 
bijzonder in het behoud van het verblijfsrecht van familieleden afkomstig uit derde landen in 
geval van scheiding, ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of van beëindiging van 
het geregistreerde partnerschap. In artikel 13 wordt gespecificeerd dat scheiding niet leidt tot 
verlies van het verblijfsrecht van een familielid dat niet de nationaliteit van een lidstaat bezit, 
mits het huwelijk ten minste drie jaar heeft geduurd, waarvan één jaar in het gastland, of de 
echtgenoot die niet de nationaliteit van een lidstaat bezit, het ouderlijk gezag heeft over de 
kinderen van de burger van de Unie. Uit de informatie waarover de Commissie beschikt, 
blijkt echter niet of indiener aan deze voorwaarden voldoet.

Niet-toepasselijkheid in Denemarken van Richtlijn 2003/109/EG inzake langdurig ingezeten 
onderdanen van derde landen

Richtlijn 2003/109/EG betreft de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde 
landen, en voorziet in hun verblijfsrecht. 
Denemarken heeft zich echter onttrokken aan Titel V van het derde deel van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, betreffende een ruimte van vrijheid, veiligheid 
en recht, en past uitsluitend nationale wetgeving toe op onderdanen van derde landen die 
ouders van Deense kinderen zijn en niet binnen de werkingssfeer van Richtlijn 2004/38/EG 
vallen.

Jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie

Overeenkomstig artikel 51, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie zijn de bepalingen van dit handvest gericht tot de lidstaten wanneer zij het recht van de 
Unie ten uitvoer brengen.

In het bijzonder zijn in artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
("het Handvest"), betreffende eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven, 
rechten opgenomen die overeenkomen met de krachtens artikel 8, lid 1, van het EVRM 
gewaarborgde rechten. De betekenis en werkingssfeer van artikel 7 van het Handvest komen 
derhalve overeen met de in artikel 8, lid 1, van het EVRM vastgestelde betekenis en 
werkingssfeer, zoals uitgelegd in de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van 
de Mens (arrest Dereci van 15 november 2011, zaak C-256/11, punt 70).

Het HvJ heeft aangegeven dat in dergelijke gevallen – verblijfsrechten van onderdanen van 
derde landen die ouders zijn van kinderen uit de EU – de bepaling van het Handvest 
samenhangt met de verplichting de belangen van het kind in overweging te nemen, 
overeenkomstig artikel 24, lid 2, van het Handvest, en rekening te houden met de behoefte 
van een kind om regelmatig persoonlijke betrekkingen met zijn beide ouders te onderhouden, 
als bedoeld in artikel 24, lid 3 (arrest O en S, gevoegde zaken C-356/11 en C-357/11, punt 
76).

Conclusie
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De Commissie heeft reeds contact opgenomen met indiener om na te gaan of de zaak onder 
Richtlijn 2004/38/EG valt.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 28 augustus 2013

Uit de aanvullende informatie die door indiener is verstrekt, blijkt dat indiener tussen het 
moment waarop zijn gezin in november 2001 naar Denemarken is verhuisd na twee jaar in het 
VK te hebben gewoond en de scheiding van zijn Deense vrouw in januari 2012, Denemarken 
in mei 2005 voor drie jaar heeft verlaten, zonder zijn gezin, om in de VS te gaan werken. In 
april 2008 is hij teruggekeerd naar Denemarken. Zijn vrouw, die voor het gezin zorgde, 
bevestigde aan de Deense overheid dat zij hem financieel ten laste had. Het lijkt erop dat de 
Deense immigratiediensten het verzoek tot gezinshereniging krachtens de EU-voorschriften in 
maart 2009 hebben geweigerd. Indiener volgde van september 2009 tot 2012 in Denemarken 
een masterstudie, waarvoor hij een of andere vorm van overheidsfinanciering lijkt te hebben 
gekregen.

Nadat indiener in december 2011 beroep had aangetekend tegen de weigering van zijn 
verzoek tot gezinshereniging, verwees het ministerie van Justitie de zaak in maart 2013 door 
naar de immigratiediensten voor een nieuwe besluit. De immigratiediensten hebben indiener 
daarom in mei 2013 om meer informatie gevraagd, om aan te tonen dat zijn ex-vrouw 
werkelijk en effectief in het VK verbleef en dat een van beide partners over voldoende 
middelen, zoals een loon of spaargeld, beschikte bij de immigratie naar Denemarken in 
november 2001. Zij deelden indiener mee dat er binnen drie maanden na ontvangst van de 
documenten een uitspraak zou volgen. Indiener heeft hen laten weten dat hij geen aanvullende 
informatie zou verschaffen omdat hij van mening is dat het aan de autoriteiten is om aan te 
tonen dat zijn ex-vrouw op dat moment niet in het VK woonde.
In artikel 21, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt 
bepaald dat iedere burger van de Unie het recht heeft vrij te reizen en te verblijven op het 
grondgebied van de lidstaten, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij 
de Verdragen en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. Deze 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. 

Recht op gezinshereniging voor terugkerende EU-burgers

Volgens artikel 3, lid 1, van Richtlijn 2004/38/EG is deze richtlijn alleen van toepassing op 
EU-burgers die verhuizen naar of wonen in een andere lidstaat dan die waarvan zij en hun 
gezinsleden de nationaliteit bezitten. EU-burgers die in de lidstaat verblijven waarvan zij en 
hun gezinsleden de nationaliteit bezitten, kunnen deze rechten in principe niet genieten.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de gunstige behandeling uit hoofde van de 
Richtlijn echter uitgebreid tot burgers van de Unie die terugkeren naar de lidstaat van 
nationaliteit nadat zij hun recht hebben uitgeoefend en in een andere lidstaat gevestigd zijn 
geweest1. Meer specifiek heeft het Hof2 het recht erkend van burgers in de Unie die 

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

in zaak C-291/05 Eind (Jurispr. 2007, blz. I-10719).
2 Arresten van het Hof van 7 juli 1992 in zaak C-370/90 Singh (Jurispr. 1992, blz. I-4265), van 23
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beroepswerkzaamheden in een lidstaat hebben verricht en die wensen terug te keren naar hun 
lidstaat van nationaliteit in het gezelschap van hun familieleden uit een derde land onder ten 
minste dezelfde voorwaarden als die welke zijn vastgelegd in wetgeving van de Unie voor 
burgers in de Unie uit andere lidstaten. Richtlijn 2004/38/EG kan dan ook worden gezien als 
de formulering van de minimumrechten die lidstaten dienen te bieden aan terugkerende 
onderdanen, hoewel de richtlijn niet rechtstreeks op hen van toepassing is.

Die rechtspraak zou naar analogie in principe ook van toepassing zijn op terugkerende burgers 
van de Unie die rechtmatig in een andere lidstaat hebben gewoond zonder daar 
beroepswerkzaamheden te hebben verricht. Deze conclusie wordt gesteund door het feit dat 
wetgeving van de Unie niet vereist dat burgers van de Unie beroepswerkzaamheden 
verrichten om gebruik te mogen maken van rechten die voortvloeien uit het burgerschap van 
de Unie. 

Daarom dient de lidstaat van nationaliteit toestemming tot toegang en verblijf te verlenen aan 
familieleden van hun eigen onderdanen die terugkeren en het recht op vrij verkeer en verblijf 
in een andere lidstaat hebben uitgeoefend onder ten minste dezelfde voorwaarden zoals die 
zijn vastgelegd in EU-wetgeving, ongeacht de capaciteit waarin zij in de gastlidstaat
verbleven volgens Richtlijn 2004/38/EG, vooropgesteld dat ze voldoen aan de relevante 
voorwaarden en de beperkingen van die Richtlijn naleven. 

Reële en daadwerkelijke uitoefening van het recht op vrij verkeer door terugkerende EU-
burgers

Voor het benutten van deze gunstige regeling waarin het recht van de Unie voorziet, dient de 
uitoefening van de rechten op vrij verkeer in de lidstaat waaruit de burgers van de Unie en 
hun gezinsleden terugkeren echter reëel en daadwerkelijk te zijn. De richtsnoeren van de 
Commissie voor een betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG1 bieden 
houvast betreffende de rechten van burgers van de Unie en hun gezinsleden die terugkeren 
naar de lidstaat van nationaliteit nadat zij hun recht op vrij verkeer en verblijf in een andere 
lidstaat hebben uitgeoefend. Dienovereenkomstig moeten de instanties van de lidstaat van 
herkomst bij de beoordeling van de vraag of het verblijf in de gastlidstaat reëel en 
daadwerkelijk was de nodige aandacht besteden aan alle omstandigheden en bijzonderheden 
van het betreffende geval. Lidstaten kunnen een reeks indicatieve criteria en objectieve 
bewijzen definiëren, die kunnen worden toegepast om onderscheid te maken tussen reëel en 
geoorloofd gebruik van het recht van vrij verkeer en verblijf, dat door wetgeving van de Unie 
wordt beschermd, en misbruik van dit recht. Daartoe kunnen ze documentatie verlangen als 
bewijs van een reële en daadwerkelijke uitoefening van het recht op vrij verkeer in de 
gastlidstaat, waaronder een verklaring waaruit blijkt dat er sprake was van een verblijf in een 
andere lidstaat, of huurkwitanties. 

Interval tussen de terugkeer van een EU-burger en het verzoek tot gezinshereniging

Het verzoek tot gezinshereniging heeft volgens het EU-recht betrekking op de terugkeer van 
indiener naar Denemarken uit de VS in april 2008, drie jaar nadat hij alleen uit Denemarken 

                                                                                                                                                  
september 2003 in zaak C-109/01 Akrich (Jurispr. 2003, blz. I-9607) en van 11 december 2007 in zaak 
C-291/05 Eind (Jurispr. 2007, blz. I-10719).

1 Richtsnoeren van de Commissie van 2 juli 2009 voor een betere omzetting en toepassing van Richtlijn 
2004/38/EG, COM(2009)313 definitief 2.7.2009, punt 4.3.
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naar de VS was vertrokken en 6,5 jaar nadat hij van het VK naar Denemarken was verhuisd 
met zijn Deense ex-vrouw. 

Voor zover de terugkeer naar Denemarken en het verzoek tot gezinshereniging dus niet op 
hetzelfde moment plaatsvonden als de terugkeer van zijn vrouw, die EU-burger is, naar 
Denemarken vanuit het VK, moet worden opgemerkt dat het Hof van Justitie nog niet heeft 
verduidelijkt of de uitbreiding van de gunstige behandeling van terugkerende EU-burgers en 
hun gezinsleden met betrekking tot gezinshereniging ook van toepassing is als er een interval 
zit tussen de terugkeer van de EU-burger en het verzoek tot gezinshereniging. Een 
prejudiciële vraag die momenteel in behandeling is bij het Hof1 kan mogelijk licht werpen op 
deze zaak.

Volgens de Commissie hoeven de EU-burger en het gezinslid niet tegelijkertijd terug te keren 
naar het land van de nationaliteit om een beroep te kunnen doen op gezinshereniging uit 
hoofde van het EU-recht. De autoriteiten dienen elke zaak afzonderlijk te onderzoeken, maar 
de familieband moet wel bestaan hebben bij de terugkeer.

Wat hier echter ook speelt is dat indiener al in Denemarken had gewoond met zijn gezin en 
vervolgens voor een periode van bijna drie jaar naar het buitenland is vertrokken voordat hij 
terugkeerde en een verzoek tot gezinshereniging indiende. Deze afwezigheid is aanzienlijk 
langer dan de tijdelijke onderbrekingen waarvan in de richtlijn wordt gezegd dat zij de 
periode van ononderbroken verblijf niet beïnvloeden: het gaat om tijdelijke afwezigheden van 
niet meer dan zes maanden per jaar (en uitzonderlijk één jaar) die beschouwd worden als een 
periode van ononderbroken verblijf met het oog op het verkrijgen van het duurzame 
verblijfsrecht [artikel 16, lid 3] of afwezigheden van meer dan twee jaar voordat de 
betrokkene het duurzame verblijfsrecht verliest [artikel 16, lid 4].

De zaak van indiener moet worden beoordeeld door de nationale autoriteiten

Aangezien indiener een gezinslid was van een Deense burger en in Denemarken verbleef, kan 
hij niet rechtstreeks een beroep doen op Richtlijn 2004/38/EG. Denemarken zou enkel 
verplicht zijn om hem minstens dezelfde rechten toe te kennen als die in de richtlijn als de 
Deense vrouw beschouwd kan worden als terugkerende burger nadat zij haar recht op vrij 
verkeer reëel en daadwerkelijk had uitgeoefend in het VK. 

Het is aan de nationale autoriteiten en rechtbanken om dit vast te stellen op basis van een 
beoordeling van de specifieke omstandigheden van deze individuele zaak. Zij kunnen indiener 
daartoe verzoeken om documentatie over te leggen. Deze controle wordt momenteel 
uitgevoerd in het kader van het beroep van indiener.

Wat betreft de weigering van indiener om aanvullende informatie te verstrekken omdat hij 
van mening is dat de Deense autoriteiten moeten bewijzen dat zijn vrouw niet in het VK 
gewoond heeft, moet worden opgemerkt dat het inderdaad aan de terugkerende burger en/of 
zijn of haar gezinsleden is om te bewijzen dat zij hun recht op vrij verkeer reëel en 
daadwerkelijk hebben uitgeoefend in het gastland waaruit zij terugkeren. Het EU-recht bevat 
geen bepalingen die de nationale autoriteiten zouden verplichten om de bewijslast te delen 
met EU-burgers of hun gezinsleden die een verblijfsdocument aanvragen uit hoofde van de 

                                               
1 Zaak C-456/12 Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel tegen B, en O tegen Minister voor 

Immigratie, Integratie en Asiel.
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richtlijn.

Behoud van het verblijfsrecht bij scheiding of duurzaam verblijf

Alleen wanneer de Deense autoriteiten hun beslissing zouden herzien en zouden concluderen 
dat indiener bij zijn terugkeer naar Denemarken in 2008 een beroep had kunnen doen op 
gezinshereniging uit hoofde van het EU-recht, zouden er verdere stappen kunnen worden 
ondernomen om na te gaan of hij voldoet aan de voorwaarden om het verblijfsrecht te 
behouden bij zijn scheiding of dat hij voldoet aan de voorwaarden voor duurzaam verblijf. Dit 
is een beslissing die opnieuw gebaseerd is op een beoordeling van de feiten van dit specifieke, 
individuele geval, die enkel kan worden uitgevoerd door de nationale autoriteiten.

Conclusie

Het is momenteel aan de Deense autoriteiten om vast te stellen of indiener een beroep kan 
doen op gezinshereniging uit hoofde van de EU-voorschriften als gezinslid van een 
terugkerende burger. Zij moeten daartoe met name nagaan of zijn ex-vrouw inderdaad 
werkelijk en effectief in het VK heeft verbleven.

De Commissie heeft indiener gevraagd om haar op de hoogte te houden van de verdere 
ontwikkelingen in zijn zaak, hoewel uit de laatste informatie die indiener heeft doorgegeven 
blijkt dat hij Denemarken heeft verlaten en ondertussen in de VS woont.


