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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener woont sinds 1983 in Zweden. In 2005 is hij tijdens een reis naar Nederland en 
Duitsland het slachtoffer geworden van drugshandelaren en tot negen jaar gevangenisstraf 
veroordeeld. Toen hij in Duitsland in de gevangenis zat, is zijn permanente 
verblijfsvergunning in Zweden verlopen. De Zweedse autoriteiten hebben geweigerd een 
nieuwe vergunning af te geven, omdat hij naar Duitsland zou zijn verhuisd. In januari 2010 is 
indiener uit de gevangenis vrijgelaten en naar Roemenië uitgewezen. Hij is teruggekeerd naar 
Zweden en heeft een nieuwe permanente verblijfsvergunning aangevraagd. Daarnaast heeft 
hij zich als werkzoekende ingeschreven, maar na tien dagen heeft het Zweedse arbeidsbureau 
hem meegedeeld dat zijn naam na contact met de immigratiedienst uit de databank was 
geschrapt en dat hij de kans loopt uitgewezen te worden. Indiener heeft een advocaat in de 
arm genomen, heeft opnieuw een verblijfsvergunning aangevraagd en na bijna een jaar heeft 
hij het antwoord gekregen dat hij niet in aanmerking komt voor permanent verblijf, omdat 
vanaf 2007 Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het 
recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de 
Unie en hun familieleden op Roemenen van toepassing is.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 februari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 september 2013

Artikel 21 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat "iedere 
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burger van de Unie het recht heeft vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te 
verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij de Verdragen en de 
bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld".

De beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het recht van vrij verkeer van EU-
burgers zijn te vinden in Richtlijn 2004/38/EG (de richtlijn voor vrij verkeer).

Artikel 3 van de richtlijn voor vrij verkeer bepaalt dat deze richtlijn van toepassing is 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".

Indiener, een Roemeens staatsburger die naar Zweden is verhuisd met de bedoeling om aldaar 
verblijf te houden, valt onder de bepalingen van de richtlijn voor vrij verkeer.

Artikel 16, lid 1 van de richtlijn voor vrij verkeer bepaalt dat iedere burger van de Unie die 
gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar legaal op het grondgebied van het gastland 
heeft verbleven, aldaar een duurzaam verblijfsrecht heeft.

Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van de richtlijn voor vrij verkeer wordt het ononderbroken 
karakter van het verblijf niet beïnvloed door tijdelijke afwezigheden van niet meer dan zes 
maanden per jaar, door afwezigheden van langere duur voor de vervulling van militaire 
verplichtingen, door één afwezigheid van ten hoogste twaalf achtereenvolgende maanden om 
belangrijke redenen, zoals zwangerschap en bevalling, ernstige ziekte, studie of 
beroepsopleiding, noch door uitzending om werkzaamheden te verrichten in een andere 
lidstaat of een derde land.

Artikel 16, lid 4, van de richtlijn voor vrij verkeer bepaalt dat wanneer het duurzame 
verblijfsrecht eenmaal is verkregen, het slechts kan worden verloren door een afwezigheid 
van meer dan twee achtereenvolgende jaren uit het gastland.

Op 21 december 2011 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld1 dat ook 
perioden van verblijf van een burger van een derde land in een lidstaat vóór de toetreding van 
dit derde land tot de Europese Unie, "bij gebreke van specifieke bepalingen in de 
toetredingsakte, moeten worden meegerekend met het oog op de verkrijging van het duurzame 
verblijfsrecht in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2004/38/EG, voor zover die 
perioden in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 17, lid 1, van de richtlijn zijn 
vervuld". Het Hof maakte aldus duidelijk dat de betrokkenen tijdens de verblijfsperiode 
voorafgaand aan de toetreding moeten voldoen aan de vereisten van de richtlijn voor vrij 
verkeer. Zij moeten ten tijde van hun verblijf in de betrokken lidstaat met name werkzaam 
zijn geweest als werknemer of zelfstandige of over genoeg middelen hebben beschikt.

Dit oordeel kan worden ingeroepen door burgers van de Unie die al woonachtig waren in een 
EU-lidstaat voordat hun eigen lidstaat tot de Unie toetrad.

In het licht van bovenstaande jurisprudentie kunnen de Zweedse autoriteiten die belast zijn 

                                               
1 Gezamenlijke zaken C-424/10 (Ziolkowski) en C-425/10 (Szeja).
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met de toepassing van artikel 16 van de richtlijn, bij gebreke van specifieke bepalingen in de 
toetredingsakte, niet langer weigeren de periodes waarin een Roemeens staatsburger op 
Zweeds grondgebied verbleef vóór de toetreding van Roemenië tot de EU, mee te tellen, voor 
zover die perioden in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 17, lid 1, van de 
richtlijn zijn vervuld.

Zoals hierboven vermeld bepaalt de richtlijn voor vrij verkeer echter dat een EU-burger het 
recht op permanent verblijf dat hij verwerft nadat hij gedurende een ononderbroken periode 
van vijf jaar legaal in de gastlidstaat heeft verbleven, vervolgens kan verliezen. Dit gebeurt 
wanneer de EU-burger meer dan twee achtereenvolgende jaren niet in de gastlidstaat 
aanwezig is. 

In het kader van de jurisprudentie inzake de verhoogde bescherming tegen uitzetting die EU-
burgers genieten nadat zij tien jaar legaal in de gastlidstaat hebben verbleven1, heeft het Hof 
geoordeeld dat de met de toepassing van Richtlijn 2004/38/EG belaste nationale autoriteiten 
verplicht zijn "om per geval alle relevante aspecten in de beoordeling te betrekken, met name 
de duur van elke afwezigheid van de belanghebbende uit de gastlidstaat, de gecumuleerde 
duur en de frequentie van deze afwezigheden en de beweegredenen van de belanghebbende 
bij het verlaten van deze lidstaat. Het is immers belangrijk om na te gaan of de in geding 
zijnde afwezigheden de verplaatsing van het centrum van belanghebbende persoonlijke, 
beroeps- of familiebelangen naar een andere staat met zich meebrengen". Het Hof heeft 
voorts het volgende bepaald: "Het feit dat de belanghebbende gedwongen is teruggekeerd 
naar de gastlidstaat voor het ondergaan van een gevangenisstraf en de in detentie 
doorgebrachte tijd kan, samen met de in het vorige punt genoemde factoren, worden 
meegewogen in de algehele beoordeling die vereist is om te bepalen of de eerder met de 
gastlidstaat opgebouwde banden van integratie zijn verbroken". 

Het is wellicht mogelijk om deze interpretatie naar analogie toe te passen op de vraag of een 
gevangenisstraf in een andere lidstaat neerkomt op een onderbreking van het verblijf met het 
oog op de verkrijging of het verlies van het duurzame verblijfsrecht.

Conclusie
In het licht van bovenstaande overwegingen is het aan de Zweedse autoriteiten om een 
algeheel oordeel te vellen over indieners situatie, rekening houdend met alle relevante 
factoren, om te bepalen of de eerder met de gastlidstaat opgebouwde banden van integratie 
zijn verbroken, met name de duur van zijn verblijf in Zweden voordat hij in de gevangenis 
belandde (twintig jaar), en of indieners afwezigheden de verplaatsing van het centrum van 
zijn persoonlijke, beroeps- of familiebelangen naar een andere staat met zich mee hebben 
gebracht.

                                               
1 Zie in dit verband Zaak C-145/09 (Tsakouridis). 


