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Betreft: Verzoekschrift 1541/2012, ingediend door Nicholas Crossin (Ierse en Britse 
nationaliteit), over een vermeende inbreuk die de Franse autoriteiten maken op 
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

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, een Ierse en Britse staatsburger die sinds 26 januari 2012 woonachtig is in Frankrijk, 
geeft aan dat zijn echtgenote, oorspronkelijk uit Singapore, in april 2012 een aanvraag heeft 
ingediend om haar status te veranderen van bezoeker naar ingezetene. Haar verzoek is tot 
twee keer toe (juli 2012 en november 2012) geweigerd. De autoriteiten hebben bevestigd de 
aanvraag voor een verblijfsvergunning (récépissé de demande de carte de séjour) te hebben 
ontvangen en hebben het stel laten weten dat de echtgenote van indiener niet gerechtigd was 
om in Frankrijk te werken. De derde ontvangstbevestiging werd verstuurd in januari 2013 en 
bevatte deze indicatie niet meer.

Voorts verlangden de autoriteiten een buitensporige hoeveelheid aanvullende documenten, 
waarbij geen rekening werd gehouden met de in artikel 10, lid 2 van de richtlijn vermelde 
volledige lijst. Verder vroegen zij 106 euro van het stel, waarbij ze aangaven dat de 
verblijfsvergunning slechts een jaar geldig zou zijn, terwijl de richtlijn vermeldt dat 
verblijfsvergunningen vijf jaar geldig moeten zijn en gratis verstrekt moeten worden. Indiener 
verzet zich tegen de manier waarop de autoriteiten de richtlijn ten uitvoer leggen, waarbij hij 
aangeeft dat veel EU-burgers en hun families vergelijkbare problemen tegenkomen, en dringt 
er bij het Europees Parlement op aan de kwestie met spoed door te verwijzen naar de 
Europese Commissie om aan deze situatie een einde te maken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
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202, lid 6 van het Reglement).

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

Indiener heeft in november 2012 een klacht over de in Frankrijk ondervonden moeilijkheden 
rechtstreeks naar de Commissie verstuurd.

De feiten van het verzoekschrift doen een zeker aantal vragen rijzen over de toepassing van 
Richtlijn 2004/38/EG1 in Frankrijk, met name over de volgende bepalingen:
- artikel 8 behandelt de administratieve formaliteiten voor burgers van de Unie die niet 
verplicht zijn een verblijfskaart aan te vragen en die in voorkomend geval enkel gehouden 
zijn aan een verplichting tot inschrijving; 
- artikel 9 behandelt de administratieve formaliteiten voor familieleden die niet de 
nationaliteit van een lidstaat bezitten om een verblijfskaart van een familielid van een burger 
van de Unie te verkrijgen; 
- artikel 10 preciseert de voorwaarden voor de afgifte van de verblijfskaart, die binnen zes 
maanden na de datum van indiening van de aanvraag wordt verstrekt, en vermeldt de 
documenten die moeten worden overgelegd (geldig paspoort, bewijs van de verwantschap en 
bewijs van verblijf in de lidstaat van de burger van de Unie); 
- artikel 11, lid 1 verduidelijkt dat de verblijfskaart van een familielid van een burger van de 
Unie een geldigheidsduur van vijf jaar heeft of een geldigheidsduur die gelijk is aan de 
voorgenomen periode van verblijf van de burger van de Unie indien deze minder dan vijf jaar 
bedraagt;
- artikel 23 stelt dat de familieleden van een burger van de Unie het recht hebben om te 
werken;
- en tot slot bepaalt artikel 25, lid 2 dat de in de richtlijn genoemde verblijfskaarten kosteloos 
worden verstrekt of tegen een bedrag dat het voor de afgifte van soortgelijke documenten van 
eigen onderdanen verlangde bedrag niet te boven gaat.
De Commissie heeft de Franse autoriteiten in april 2013 gevraagd hun standpunt te geven 
over de compatibiliteit van de in het geval van de indiener gevolgde procedure met de 
bovengenoemde bepalingen. Deze autoriteiten hebben hierop in juli 2013 geantwoord.

De Franse autoriteiten hebben uitgelegd dat de Franse wetgeving wel een verplichting tot 
inschrijving behelst, maar dat de bijbehorende uitvoeringsbepalingen nooit zijn aangenomen. 
Bijgevolg geldt in Frankrijk voor burgers van de Unie geen enkele administratieve 
verplichting in geval van verblijven van meer dan drie maanden.

Aangaande de termijn voor de afgifte van een verblijfskaart voor een familielid hebben de 
Franse autoriteiten geantwoord dat bepaalde prefecturen, zoals de prefectuur van Parijs, te 
kampen hadden met een toevloed van aanvragen, waardoor de oproepingsbrieven, die 
normaal gezien binnen de maand worden toegestuurd, lang op zich lieten wachten. Ze 
verzekeren dat het geval van de indiener een alleenstaand geval is.
Volgens de autoriteiten was de schriftelijk bevestigde reden voor de weigering van de afgifte 
na de eerste twee oproepingsbrieven telkens het gebrek aan bewijs voor de aanwezigheid van 
                                               
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, tot 
wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 
72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PB L 158, blz. 77 
tot 123).
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de indiener, de Europese burger die begunstigde is van het recht van vrij verkeer, in Frankrijk. 
Deze reden verklaart bovendien waarom tijdens de procedure de documenten in kwestie 
werden gevraagd. Het voorgestelde administratieve onderzoek zou evenwel niet open zijn 
geweest omdat het overbodig bleek. 

De autoriteiten benadrukken dat de richtsnoeren aan de prefecturen duidelijk stellen dat het 
soort visum of zelfs een verlopen visum geenszins een reden mag zijn voor de weigering van 
de afgifte van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. Bovendien 
preciseren deze richtsnoeren dat de familieleden van een burger van de Unie het recht hebben 
om in Frankrijk een beroepsactiviteit uit te oefenen. Maar voordat de verzoeker een activiteit 
mag uitoefenen, moet eerst diens verblijfsrecht worden vastgesteld.

De autoriteiten bevestigen dat het verzoek tot betaling van een bedrag van 106 euro een fout 
was die intussen is rechtgezet. De familieleden van een burger van de Unie moeten niets 
betalen om in Frankrijk een verblijfskaart te verkrijgen. 
De autoriteiten hebben uitgelegd dat de kwestie van de geldigheidsduur van de verblijfskaart 
een technisch probleem betreft dat intussen is opgelost door een aanpassing van de 
computerapplicatie.

Ze hebben tot slot bevestigd dat de echtgenote van de indiener een verblijfskaart met een 
geldigheidsduur van vijf jaar heeft ontvangen.

Conclusie
Het antwoord van de Franse autoriteiten is over het geheel genomen toereikend voor de 
indiener en de Commissie zal hem onmiddellijk van de inhoud ervan op de hoogte brengen.


