
CM\782514NL.doc PE423.897v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie verzoekschriften

24.4.2009

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0242/2007, ingediend door Lars Evan Jørgensen (Deense 
nationaliteit), over problemen met het Deense bureau voor 
vreemdelingenzaken

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener woont in Malmø (Zweden) met zijn Braziliaanse verloofde, die in het bezit is van 
een Zweedse verblijfsvergunning. Zijn verloofde heeft in Kopenhagen een baan aangeboden 
gekregen, maar de Deense autoriteiten weigeren haar een werkvergunning te geven, deels op 
grond van haar leeftijd (23) en deels omdat ze in Zweden woont. Omdat het bureau voor 
vreemdelingenzaken, waar indiener talloze klachten heeft ingediend, hem tot dusver geen 
plausibele reden voor het weigeren van de vergunning heeft gegeven, verzoekt hij het 
Parlement te interveniëren. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 juli 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 april 2009

Indiener, een Deens staatsburger die met zijn Braziliaanse echtgenote in Zweden woonachtig 
is, beklaagt zich erover dat de Deense autoriteiten de aanvraag van zijn vrouw voor een 
werkvergunning verkeerd hebben behandeld.

Artikel 18 van het EG-Verdrag stelt dat elke burger van de Unie het recht heeft zich vrij 
binnen het grondgebied van de lidstaten te bewegen en te vestigen, onder voorbehoud van de 
beperkingen en voorwaarden die zijn vastgesteld in dit Verdrag en in de maatregelen die voor 
de uitvoering ervan zijn genomen. De desbetreffende beperkingen en voorwaarden zijn te 
vinden in Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
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grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden.

Zoals bepaald in artikel 3, lid 1, van Richtlijn 2004/28/EG, is deze richtlijn uitsluitend van 
toepassing op EU-burgers die naar een lidstaat verhuizen of in een lidstaat verblijven waarvan 
zij niet de nationaliteit bezitten, en op hun familieleden, wanneer deze hen vergezellen of zich 
bij hen voegen. 

Zoals indiener aangeeft, geniet zijn echtgenote de rechten die de richtlijn verleent in Zweden. 
De situatie is echter anders met betrekking tot Denemarken, een lidstaat waarvan indiener 
staatsburger is, maar waar hij niet woonachtig is.

EU-burgers die verblijven in de lidstaat waarvan zij de nationaliteit bezitten, kunnen geen 
aanspraak maken op de rechten van EU-burgers die gebruik hebben gemaakt van het 
bovengenoemde recht en zijn verhuisd naar een andere lidstaat. Het Europese Hof van Justitie 
heeft de voorkeursbehandeling evenwel uitgebreid tot EU-burgers die terugkeren naar hun 
eigen lidstaat nadat zij van hun recht hebben gebruikgemaakt en hebben verbleven in een 
andere lidstaat,1 en tevens tot burgers van de Unie die in een andere lidstaat gebruik hebben 
gemaakt van hun rechten krachtens het Verdrag zonder in die andere lidstaat te hebben 
verbleven2 (bijvoorbeeld door in een andere lidstaat diensten te verlenen zonder er 
woonachtig te zijn).

Er is geen aanwijzing dat indiener zich met betrekking tot Denemarken zou kunnen beroepen 
op een in de communautaire wetgeving bestaand recht op vrij verkeer en verblijf.

Bij gebrek aan toepasselijke communautaire wetgeving blijft de bevoegdheid tot het 
vaststellen van regels voor werk en verblijf in Denemarken van een familielid uit een derde 
land van een Deense onderdaan die in een andere lidstaat verblijft, volledig bij Denemarken 
liggen.

Wat betreft de Deense eis dat de Braziliaanse echtgenote in Denemarken een aanvraag doet 
voor een werk- en verblijfsvergunning, heeft de jurisprudentie3 van het Hof bevestigd dat de 
communautaire wetgeving een familielid uit een derde land niet het recht geeft in loondienst 
te treden in een andere lidstaat dan waar zijn of haar EU-echtgeno(o)t(e) op grond van het 
recht op vrij verkeer beroepswerkzaamheden uitvoert.

                                               
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)
3 Arrest van het Hof van 30 maart 2006 in zaak C-10/05 Mattern en Cikotic (Jur. 2006, 

blz. I-3145)


