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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1135/2007, ingediend door Romana Sodotovicova (Slowaakse 
nationaliteit), over inverzekeringstellings- en uitzettingsprocedures

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, een Slowaakse staatsburger die de afgelopen drie jaar bij haar verloofde in Cyprus 
heeft gewoond, is op 24 april 2007 voor drugsbezit veroordeeld tot negen maanden cel. Toen 
ze haar straf had uitgezeten, werd ze in verzekerde bewaring gesteld met het oog op uitzetting 
uit Cyprus, ondanks het feit dat daartoe geen rechterlijke beslissing bestond.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 maart 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 juli 2008.

Indienster, een Slowaakse staatsburger, woont sinds 2005 in Cyprus. In april 2007 is zij voor 
drugsbezit veroordeeld tot negen maanden cel. Nadat ze haar straf had uitgezeten, is ze op 28 
september 2007 in vrijheid gesteld. Op de datum van indiening van het verzoekschrift bevond 
zij zich in verzekerde bewaring in afwachting van haar uitzetting, hoewel er geen rechterlijk 
bevel voor haar inhechtenisneming of uitzetting was uitgevaardigd. Ze klaagt dat het 
uitzettingsbevel een buitenproportionele maatregel is en inbreuk maakt op haar 
communautaire recht om vrij in de Europese Unie te reizen en te verblijven.

Artikel 18 van het EG-verdrag bepaalt dat iedere burger van de Unie het recht heeft om vrij 
op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de 
beperkingen en voorwaarden die bij dit Verdrag en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn 
vastgesteld. De respectieve beperkingen en voorwaarden zijn te vinden in 
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Richtlijn 2004/38/EG1 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied 
van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden.

Op grond van de bepalingen van Hoofdstuk VI van de Richtlijn kunnen lidstaten de vrijheid 
van verkeer en verblijf van burgers van de Unie beperken om redenen van openbare orde, 
openbare veiligheid of volksgezondheid, mits deze maatregelen in overeenstemming zijn met 
het evenredigheidsbeginsel en uitsluitend zijn gebaseerd op het gedrag van de betrokkene, dat 
een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van 
de samenleving moet vormen.

De betrokken EU-burgers moeten schriftelijk in kennis worden gesteld van een besluit tot 
verwijdering van het grondgebied en nauwkeurig en volledig worden geïnformeerd over de 
gronden waarop het in hun geval genomen besluit is genomen. 
De EU-burgers hebben toegang tot de gerechtelijke of, waar van toepassing, administratieve 
beroepsprocedures in het gastland om beroep in te stellen of om herziening te verzoeken van 
een om redenen van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid tegen hen 
genomen besluit.
In de kennisgeving moet worden vermeld bij welke gerechtelijke of administratieve instantie 
de betrokken persoon beroep kan instellen, alsmede de termijn daarvoor en de termijn 
waarbinnen de persoon het grondgebied van de lidstaat moet verlaten.

Artikel 27, lid 2 van de Richtlijn bepaalt dat eerdere strafrechtelijke veroordelingen op 
zichzelf geen gronden vormen voor het nemen van dergelijke maatregelen. In een arrest van 
het Hof2 is bepaald dat een dergelijke veroordeling alleen in aanmerking mag worden 
genomen voor zover de omstandigheden die tot de veroordeling hebben geleid bewijs vormen 
voor persoonlijk gedrag dat een bedreiging voor de openbare orde vormt. Ook heeft het Hof 
bevestigd3 dat nationale regelingen en praktijken waarbij van een EU-burger die voor 
bepaalde strafbare feiten tot bepaalde straffen is veroordeeld de uitzetting wordt gelast zonder 
dat behoorlijk is rekening gehouden met zijn of haar persoonlijke gedrag of het gevaar voor 
de openbare orde dat hij of zij vertegenwoordigt, in strijd is met de Gemeenschapwetgeving.

De Commissie heeft per e-mail contact opgenomen met de indienster van het verzoekschrift 
en om meer details over haar huidige situatie verzocht, maar heeft tot op heden nog geen 
antwoord gekregen.

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009.

Op grond van de informatie die het Parlement met betrekking tot dit verzoekschrift heeft 
verstrekt is de Commissie tot het oordeel gekomen dat het uitzettingsbesluit van Cyprus in 
strijd is met artikel 18 van het EG-Verdrag en met Richtlijn 2004/38/EG, zoals in het eerdere 
antwoord van de Commissie uiteengezet. 

Het door indienster overgelegde uitzettingsbevel geeft niet nauwkeurig en volledig aan op 
welke gronden het besluit in het onderhavige geval is genomen. Een uitzettingsbesluit moet 

                                               
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, PB L 158 van 30.4.2004.

2 Arrest van het Hof van 7 juli 2007 in zaak C-50/06 Commissie tegen Nederland (Jurispr. 2007, blz. I-4383).
3 Arrest van het Hof van 29 april 2004 in zaak C-482/01 Orfanopoulos en Oliveri (Jurispr. 2004, blz. I-5257).
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uitputtend gemotiveerd zijn en alle specifieke feitelijke en juridische gronden noemen waarop 
het berust. Dit is van essentieel belang om de betrokkene de gelegenheid te bieden om het 
besluit daadwerkelijk voor de rechter aan te vechten1. Tekortkomingen in de motivering 
vormen niet alleen een inbreuk op het Gemeenschapsrecht maar ook op het nationale 
administratief recht.

Het uitzettingsbevel vermeldt bovendien niet bij welke rechterlijke of bestuurlijke instantie 
beroep kon worden aangetekend, binnen welke termijn zulks diende te gebeuren en binnen 
welke termijn betrokkene het nationale grondgebied verlaten moest hebben.

Gelet op deze omstandigheden is de Commissie voornemens de Cypriotische autoriteiten om 
hun commentaar in deze zaak te vragen.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

De Commissie heeft op 25 mei 2009 de Cypriotische autoriteiten om hun commentaar in de 
zaak van indienster gevraagd. Op 3 november 2009 is een herinnering verstuurd. 

De Cypriotische autoriteiten hebben de Commissie op 14 december 2009 laten weten dat het 
hooggerechtshof, bij zijn uitspraak van 15 juni 2009, het beroep van indienster tegen het 
besluit tot verwijdering gegrond achtte en het besluit indienster tot illegale migrant te 
verklaren, heeft vernietigd.

                                               
1 Zaken 36/75 Rutili.


