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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1441/2009, ingediend door Alwin Jung (Duitse nationaliteit), over 
discriminatie van Duitse staatsburgers ten opzichte van andere EU-burgers die in 
Duitsland wonen met betrekking tot gezinshereniging

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener woont in de lidstaat waarvan hij de nationaliteit bezit. Hij valt daarom niet onder 
Richtlijn 2004/38/EG, waarin het recht op vrij verkeer is vastgelegd voor EU-burgers die in een 
lidstaat wonen waarvan zij de nationaliteit niet bezitten. Krachtens de Duitse wet dient zijn 
Thaise echtgenote een taaltoets af te leggen alvorens haar een visum wordt verstrekt waarmee zij 
zich bij haar echtgenoot in Duitsland kan voegen; deze eis geldt niet voor EU-burgers die vallen 
onder Richtlijn 2004/38/EG. Hij is van mening dat hier sprake is van discriminatie .

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

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

Indiener, een Duits onderdaan woonachtig in Duitsland, beklaagt zich er over dat zijn Thaise 
echtgenote krachtens de Duitse wet een taaltoets moet afleggen teneinde een visum te krijgen om 
zich bij hem te voegen in Duitsland.
In de Gemeenschapswetgeving zijn de bepalingen betreffende familiehereniging neergelegd in 
Richtlijn 2003/86/EG1 en Richtlijn 2004/38/EG2.

Richtlijn 2003/86/EG is niet van toepassing op familieleden van een burger van de Unie, zoals 
                                               
1 Richtlĳn 2003/86/EG van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging.
2 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.
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neergelegd in artikel 4, lid 3 van de Richtlijn. 

Zoals bepaald in artikel 3, lid 1 van Richtlijn 2004/38/EG, is deze Richtlijn van toepassing ten 
aanzien van iedere burger van de Unie die zich begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat dan 
die waarvan hij de nationaliteit bezit. De regels van vrij verkeer zijn ook van toepassing op 
burgers van de Unie die naar hun eigen lidstaat terugkeren na daadwerkelijk en effectief in een 
andere lidstaat woonachtig te zijn geweest.1

Burgers van de Unie die niet binnen de werkingssfeer van de Richtlijn vallen, zijn niet 
gerechtigd profijt te trekken van de rechten die zijn verleend aan burgers van de Unie die hun 
recht op vrij verkeer hebben uitgeoefend. Bij gebrek aan toepasbare Gemeenschapswetgeving 
blijft het volledig ter discretie van de Duitse autoriteiten om regels te stellen betreffende het recht 
van familieleden uit derde landen om zich bij hun onderdanen te voegen.

                                               
1 Zaak C-370/90 Singh en zaak C-291/05 Eind.


