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Betreft: Verzoekschrift 1164/2009, ingediend door Mikola Korsikov (Oekraïense 
nationaliteit), gesteund door twee medeondertekenaars, over zijn problemen met het 
verkrijgen van een verblijfskaart in het Verenigd Koninkrijk en met de uitoefening 
van zijn recht om zijn Britse mannelijke partner naar Frankrijk te vergezellen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die de Oekraïense nationaliteit heeft en in het Verenigd Koninkrijk woonachtig is, 
waar hij een geregistreerd partnerschap (Civil Partnership) is aangegaan met een Brits 
onderdaan, hekelt de problemen die hij ondervond bij het aanvragen van een verblijfskaart in 
het Verenigd Koninkrijk en bij de uitoefening van zijn recht om zijn mannelijke partner naar 
Frankrijk te vergezellen. Indiener verklaart dat hij in januari 2009 een verblijfskaart heeft 
aangevraagd krachtens Richtlijn 2004/58/EG. In februari 2009 ontving hij een verklaring dat 
de aanvraag was ingediend en in maart 2009 kreeg hij op verzoek zijn paspoort terug. De 
verblijfskaart heeft hij tot op heden echter niet ontvangen. Daarnaast hekelt indiener het feit 
dat het Britse samenlevingscontract niet wordt erkend door Frankrijk, waardoor hij zijn 
partner niet naar Frankrijk kan vergezellen. Indiener verklaart dat hij een Frans visum nodig 
had maar dit niet kon krijgen, omdat zijn huidige verblijfsvergunning niet meer dan drie 
maanden geldig was dan het aangevraagde visum. Hij verzoekt het Europees Parlement de 
zaak te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

Indiener, die de Oekraïense nationaliteit heeft en in het Verenigd Koninkrijk woonachtig is, 
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waar hij een geregistreerd partnerschap (Civil Partnership) is aangegaan met een Brits 
onderdaan, hekelt de problemen die hij ondervond bij het aanvragen van een verblijfskaart in 
het Verenigd Koninkrijk en bij de uitoefening van zijn recht om zijn partner naar Frankrijk te 
vergezellen. Indiener verklaart dat hij in januari 2009 een verblijfskaart heeft aangevraagd 
krachtens Richtlijn 2004/58/EG, maar dat hij het verblijfsdocument nog niet heeft ontvangen.

Daarnaast hekelt indiener het feit dat het Britse samenlevingscontract niet wordt erkend door 
Frankrijk, waardoor hij zijn partner niet als gezinslid naar Frankrijk kan vergezellen en 
bijgevolg een visum moet aanvragen waarvoor hij de overeenkomstige consulaatkosten moet 
betalen. Indiener verklaart bovendien dat hij een Frans visum nodig had maar dit niet kon 
krijgen, omdat zijn huidige verblijfsvergunning niet meer dan drie maanden geldig was dan 
het aangevraagde visum.

Met betrekking tot de problemen met het Franse inreisvisum benadrukt de Commissie dat de 
beoordeling van de mate waarin de wijze waarop de Franse autoriteiten indiener hebben 
behandeld voldoet aan het communautaire recht, afhankelijk is van de nationaliteit van de 
partner van indiener. Om tot haar oordeel te kunnen komen, heeft de Commissie indiener op 
12 januari 2010 per e-mail verzocht om nadere gegevens. De Commissie is nog in afwachting 
van zijn antwoord. Bij gebreke van een uitgebreidere beschrijving van de zaak kan de 
Commissie niet beoordelen of de Franse autoriteiten hebben gehandeld in overeenstemming 
met het communautaire recht. 

Ten aanzien van het feit dat de Franse autoriteiten het geregistreerd partnerschap dat is 
gesloten niet erkennen, heeft de Commissie al een brief gezonden aan de Franse autoriteiten.
Deze brief gaat over de problemen die Britse burgers die in het Verenigd Koninkrijk een 
geregistreerd partnerschap hebben gesloten in Frankrijk ondervinden. Niet alleen wordt hun 
partnerschap in Frankrijk niet erkend, maar omdat zij geen vrijgezel zijn, kunnen zij evenmin 
een Pacte Civil de Solidarité sluiten. De Commissie heeft er met name op gewezen dat de 
gevolgen die deze situatie op persoonlijk, administratief, erfrechtelijk en economisch niveau 
heeft voor de betrokken EU-burgers, er waarschijnlijk toe leiden dat zij niet volledig gebruik 
kunnen maken van hun verblijfsrecht in Frankrijk. Voorts heeft de Commissie aangegeven dat 
deze problemen vragen oproepen in verband met het communautaire recht, met name ten 
aanzien van het beginsel van non-discriminatie op grond van nationaliteit en het verblijfsrecht
van EU-burgers. 

De Franse Assemblée Nationale heeft, teneinde deze problemen op te lossen, op 28 april 2009 
ingestemd met een wijziging van artikel 515-1-7 van het Frans burgerlijk wetboek. Hierin is 
bepaald dat: "les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les 
causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'Etat de 
l'autorité qui procède à son enregistrement"1. Het is niet de taak van de Commissie deze 
bepaling van nationaal recht te interpreteren. De Commissie begrijpt evenwel dat deze
wijziging een einde zal maken aan de problemen die indiener ondervond toen hij naar 
Frankrijk trachtte te reizen. 
                                               
1 Wijziging, gepubliceerd in het Publicatieblad van 13 mei 2009. De voorwaarden voor de totstandkoming en 

de gevolgen van een geregistreerd partnerschap, alsmede de gevolgen van de ontbinding hiervan, zijn 
onderworpen aan het materieel recht van de staat van de autoriteit die bevoegd is tot registratie van dit 
partnerschap (niet-officiële vertaling).


