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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0612/2009, ingediend door Jingwa Joseph Tongwa 
(Kameroense nationaliteit), over de vermeende niet-naleving door de 
Duitse autoriteiten van de EU-wetgeving betreffende het recht van de 
burgers van de Unie en hun familieleden om vrij op het grondgebied van 
de lidstaten te reizen en te verblijven en het recht van burgers uit derde 
landen om in de EU te verblijven

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener, afkomstig uit Kameroen, is gehuwd met een Britse en klaagt over het feit dat de 
Duitse autoriteiten ermee dreigen hem het land uit te zetten. Indiener heeft in Duitsland 
gewoond en heeft er een universitaire studie voltooid (chemisch ingenieur). Na zijn huwelijk 
heeft hij vergeefs om de erkenning van zijn rechten uit hoofde van de EU-wetgeving 
gevraagd; als gevolg van zijn onhoudbare beroepssituatie (vier jaar werkloos) heeft zijn 
vrouw hem verlaten en is ze naar het VK verhuisd. Het huwelijk is niet ontbonden maar de 
Duitse autoriteiten blijven ermee dreigen indiener het land uit te zetten. Indiener bevindt zich 
dan ook zowel fysiek als mentaal in een moeilijke situatie en vraagt dat het Europees 
Parlement tussenbeide komt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 september 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 januari 2010

Indiener, afkomstig uit Kameroen, is gehuwd met een Britse. Hij woont in Duitsland, waar hij 
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de afgelopen vier jaar werkloos is geweest. Zijn vrouw heeft hem verlaten en is naar het 
Verenigd Koninkrijk terug verhuisd.

Krachtens artikel 21 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie heeft
iedere burger van de Unie het recht 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 vervat 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.

Het recht op verblijf in het gastland van leden van de familie die uit een derde land afkomstig 
zijn is, in principe, afgeleid van het verblijfsrecht van de EU-burger voor wie dit recht 
hoofdzakelijk geldt en die zijn/haar recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend, waardoor de 
situatie onzeker wordt wanneer de band met de EU-burger verbroken wordt. De wetgever 
heeft weliswaar een aantal beschermende maatregelen getroffen tegen deze onzekerheid, maar 
geen van deze lijken van toepassing in deze zaak. 

Artikel 12, lid 2 van de richtlijn voorziet in het recht van familieleden uit derde landen van 
EU-burgers om het verblijfsrecht te behouden in geval van overlijden van de EU-burger (maar 
niet in het geval van zijn/haar vertrek). Artikel 12, lid 3, van de richtlijn stelt dat het vertrek 
van de burger van de Unie of zijn/haar dood niet leidt tot verlies van het verblijfsrecht voor
zijn/haar kinderen, noch voor de ouder die daadwerkelijk de voogdij heeft voor de kinderen,
indien de kinderen in het gastland verblijven en er met het oog op studie aan een
onderwijsinstelling zijn ingeschreven.1 Op grond van de beschikbare informatie lijken er geen 
kinderen te zijn van indiener en de betreffende EU-burger, en evenmin lijkt er sprake van te 
zijn dat indiener de voogdij over hen heeft. Artikel 13 van de richtlijn voorziet in het behoud 
van het verblijfsrecht onder bepaalde voorwaarden in geval van scheiding. Aan deze 
voorwaarden lijkt in dit geval niet te zijn voldaan.

Conclusie

Op basis van de feiten in deze zaak zijn er geen gronden om een beroep te doen op de 
wetgeving van de Unie ten gunste van indiener. Daarom lijkt het niet gerechtvaardigd om 
deze zaak voort te zetten.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 13 januari 2011.

De Commissie blijft bij wat zij in haar eerdere bericht gezegd heeft: overeenkomstig artikel 
12 van richtlijn 2004/38/EG is het voor familieleden die geen burgers van een lidstaat zijn
onder strikte voorwaarden mogelijk hun verblijfsrecht te behouden.
De indiener wijst erop dat hij van 1995 tot 2001 met zijn vrouw in Duitsland gewoond heeft. 
Het permanent verblijfsrecht, hetgeen verworven wordt na een legaal verblijf van vijf jaar, 
werd ingevoerd met richtlijn 2004/38/EG. Aangezien de echtgenote van de indiener Duitsland 
verlaten had voordat de richtlijn op 30 juni 2006 inging, heeft de indiener niet voldaan aan de 

                                               
1 Zie arrest van het Hof van 15 maart 1989, in gevoegde zaken 389/87 en 390/87 - G. B. C. Echternach en A. 
Moritz tegen Minister van Onderwijs en Wetenschappen (Jurispr. 1989, blz. 723).
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voorwaarden die de richtlijn stelt aan het recht op permanent verblijf. 

Gezien de feiten lijken er geen wettelijke EU-voorschriften te zijn waarop ten gunste van de 
indiener een beroep kan worden gedaan. De Commissie blijft erbij dat er geen grond is om de 
behandeling van de zaak voort te zetten. 


