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Betreft: Verzoekschrift 1092/2009, ingediend door Dimitri Tchernitchenko (Franse 
nationaliteit), over de weigering van de Franse overheden om een visum voor 
verblijf van langere duur af te geven voor zijn moeder, die de Oekraïense 
nationaliteit heeft

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die de Franse nationaliteit heeft, is van oordeel dat de beslissing van het Franse 
consulaat in Kiev om de aanvraag voor een visum voor verblijf van langere duur van zijn 
moeder (Oekraïense nationaliteit) af te wijzen een inbreuk vormt op de wetgeving betreffende 
gezinshereniging. Indiener legt uit dat zijn moeder reeds alle nodige stappen had genomen 
voor een visum voor verblijf van langere duur als verwant in opgaande lijn van een Franse 
staatsburger, maar niet kon wachten op de afronding van dit proces in Frankrijk, aangezien ze 
om familieredenen in 2003 terug moest keren naar Oekraïne. Volgens indiener verblijft zijn 
70-jarige moeder momenteel alleen in Kiev. Indiener heeft op 16 maart 2009 bezwaar 
aangetekend tegen de beslissing van het Franse consulaat, maar heeft geen antwoord 
ontvangen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010

Indiener is een Frans staatsburger die in Frankrijk woont. Zijn moeder, die Oekraïens 
staatsburger is, heeft een aanvraag voor verblijf van langere duur ingediend om zich bij haar 
zoon in Frankrijk te voegen. Deze aanvraag werd afgewezen. Indiener beschouwt deze 
afwijzing als een schending van zijn recht op gezinshereniging.
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Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op 
gezinshereniging is niet van toepassing op burgers van de Unie, maar alleen op onderdanen 
van derde landen die herenigd willen worden met een gezinslid dat onderdaan is van een 
derde land.

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 is krachtens artikel 3, lid 1 van 
deze richtlijn alleen van toepassing ten aanzien van burgers van de Unie die zich begeven naar 
of verblijven in een andere lidstaat dan die waarvan zij de nationaliteit bezitten, en hun 
familieleden die hen begeleiden of zich bij hen voegen.

Derhalve vallen "niet-mobiele" EU-onderdanen niet onder de communautaire wetgeving met 
betrekking tot gezinshereniging; de voorwaarden voor gezinshereniging worden nog steeds in 
de nationale wetgeving vastgesteld.

Er zij op gewezen dat zelfs indien Richtlijn 2003/86/EG van toepassing zou zijn geweest, het 
voor lidstaten krachtens deze richtlijn mogelijk blijft om te beslissen of zij al dan niet 
toestemming tot toegang en verblijf verlenen aan ten laste komende ouders (facultatieve
clausule van artikel 4, lid 2, onder a)).


