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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1002/2007, ingediend door Rudolf Dancek (Kroatische 
nationaliteit), over zijn geweigerde toelating tot Frankrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die werd vergezeld door zijn Duitse vrouw en een bevriend Duits paar, wilde de 
Duits-Franse grens oversteken bij Lauterbourg om zijn neef in Sessenheim te bezoeken. 
Aangezien hij alleen zijn Kroatische identiteitskaart bij zich had, vroegen de Franse 
douanebeambten ook om zijn rijbewijs en autopapieren, vervolgens vroegen ze hem hen te 
volgen en een document te ondertekenen. Indiener dacht dat hij een visum voor één dag zou 
krijgen; in plaats daarvan werd hij teruggebracht naar de Duitse kant. Hij kreeg geen kans om 
ofwel de benodigde documenten te bemachtigen, ofwel kopieën hiervan ter goedkeuring te 
laten faxen. Indiener is van mening dat hij onrechtvaardig is behandeld en verwijst in dit 
verband naar het arrest van het Europees Hof van Justitie in zaak C-459/99, dat stelt dat een 
onderdaan van een derde land die gehuwd is met een onderdaan van een lidstaat recht heeft op 
vrij verkeer van personen, zelfs als hij geen paspoort heeft, indien hij het bewijs kan leveren 
van zijn identiteit en zijn huwelijksband en uit niets blijkt dat hij een gevaar is voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid. Indiener verwijst ook naar 
artikel 5, lid 4 van Richtlijn 2004/38/EG dat stelt dat deze personen, alvorens tot uitzetting over 
te gaan, binnen redelijke grenzen in de gelegenheid moeten worden gesteld om de vereiste 
documenten te verkrijgen dan wel deze te laten bezorgen dan wel op andere wijze te laten 
vaststellen dat hij het recht van vrij verkeer en verblijf geniet.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 maart 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Artikel 18 van het EG-Verdrag bepaalt dat iedere burger van de Unie het recht heeft van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten, onder voorbehoud van de beperkingen 
en voorwaarden die bij dit Verdrag en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. 
Deze beperkingen en voorwaarden zijn opgenomen 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. 
Artikel 5, lid 1 van deze richtlijn bepaalt dat familieleden van een burger van de Unie die niet 
de nationaliteit van een lidstaat bezitten en die voorzien zijn van een geldig paspoort, het 
grondgebied van een andere lidstaat mogen binnenkomen. Artikel 5, lid 4 van de richtlijn stelt 
verder dat wanneer de burger van de Unie of het familielid dat niet de nationaliteit van een 
lidstaat bezit, niet over de vereiste reisdocumenten of, in voorkomend geval, de nodige visa 
beschikt, de betrokken lidstaat deze persoon alvorens tot uitzetting over te gaan binnen 
redelijke grenzen in de gelegenheid dient te stellen de vereiste documenten te verkrijgen dan 
wel zich deze binnen een redelijke termijn te laten bezorgen, dan wel op andere wijze te laten 
vaststellen of te bewijzen dat hij het recht van vrij verkeer en verblijf geniet. Deze bepaling 
codificeert de vaste rechtspraak van het Europees Hof van Justitie1.

Indien een en ander wordt bevestigd, was de door indiener beschreven handelwijze van de 
douaneambtenaren niet in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht. Daarom zal deze 
kwestie in het kader van de bilaterale dialoog met de lidstaten naar aanleiding van het verslag 
van de Commissie over de toepassing van de bovengenoemde richtlijn2 worden besproken met 
Frankrijk. De Commissie heeft in dit verband geen aanwijzingen voor het bestaan van een 
algemene en aanhoudende administratieve praktijk die in strijd is met het Gemeenschapsrecht. 

                                               
1 Arrest van het EHvJ van 25 juli 2002 in zaak C-459/99 MRAX.
2 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de toepassing van 
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 - COM(2008) 840 definitief.


