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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0709/2009, ingediend door Pablo Vicente Salinas (Italiaanse 
nationaliteit), over miskenning van het verblijfsrecht van zijn stiefzoon

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener bezit de Italiaanse nationaliteit maar woont permanent in Spanje met zijn vrouw, hun 
zoon en de zoon van zijn vrouw, die te zijnen laste valt. Door zijn stiefzoon, die verblijfsrecht 
in Spanje heeft, het recht op arbeid te ontzeggen overtreedt de Spaanse overheid volgens hem 
richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad op het recht op vrij verkeer en 
vrij verblijf van de burgers van de Europese Unie en hun gezinsleden, en meer in het 
bijzonder art. 23 over aanverwante rechten, dat bepaalt: "De familieleden van een burger van 
de Unie die in een lidstaat verblijfsrecht of duurzaam verblijfsrecht genieten, hebben ongeacht 
hun nationaliteit het recht aldaar een activiteit als werknemer of zelfstandige uit te oefenen." 
Hij vraagt het Europees Parlement om in te grijpen zodat de Spaanse overheden de wetgeving 
van de Europese Unie in acht nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 september 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 december 2009.

Indiener, een Italiaans staatsburger die permanent in Spanje woont, klaagt over het feit dat op 
de Spaanse verblijfskaart die aan zijn 24-jarige te zijnen laste komende zoon is verstrekt, staat 
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vermeld dat deze in Spanje niet mag werken. Indiener stelt dat deze beperking in strijd is met
Richtlijn 2004/38/EG1.

Artikel 18 van het Verdrag bepaalt dat iedere burger van de Unie het recht heeft 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 overeenkomstige beperkingen en voorwaarden zijn opgenomen 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.

Ingevolge artikel 23 van de richtlijn hebben familieleden van een burger van de Unie die in 
een lidstaat verblijfsrecht of (duurzaam) verblijfsrecht genieten, ongeacht hun nationaliteit het 
recht aldaar een activiteit als werknemer of zelfstandige uit te oefenen. Artikel 2, lid 2 onder 
c) van de richtlijn bepaalt dat, voor de toepassing van deze richtlijn, onder “familielid” wordt 
verstaan de rechtstreekse bloedverwanten in neergaande lijn beneden de leeftijd van 21 jaar of 
die te hunnen laste zijn. 

In Spanje is, teneinde te voldoen aan de bepalingen van Richtlijn 2004/38/EG, koninklijk 
besluit 240/2007 van 16 februari in werking getreden inzake het recht van burgers van de 
lidstaten van de Europese Unie en andere EVA-staten vrij op het grondgebied van Spanje te 
verblijven en te reizen.

Artikel 3, lid 2 van dit koninklijk besluit bepaalt dat personen die vallen onder het 
toepassingsgebied van het besluit, met uitzondering van bloedverwanten in neergaande lijn 
boven de leeftijd van 21 jaar en bloedverwanten in opgaande lijn die ten laste van de burger 
van de Unie zijn, als bedoeld in artikel 2, onder d) van het besluit, het recht hebben onder 
dezelfde voorwaarden als Spaanse burgers een activiteit als werknemer of zelfstandige uit te 
oefenen en diensten te verrichten.

De Commissie heeft al een officiële klacht ontvangen onder referentienummer 2008/4162. 
Hierin wordt gesteld dat artikel 3, lid 2 van het koninklijk besluit de bloedverwanten in 
neergaande lijn beneden de leeftijd van 21 jaar en bloedverwanten in opgaande lijn die ten 
laste komen van een burger van de Unie, het recht ontneemt in Spanje te werken. 

Artikel 23 van de richtlijn voorziet niet in een dergelijke beperking en geeft alle familieleden 
het recht om te werken. Spanje lijkt de richtlijn op restrictievere wijze om te zetten dan de 
communautaire wetgeving voorschrijft. Het land verbindt namelijk extra voorwaarden aan de 
uitoefening van de communautaire rechten.

De Commissie zal over deze kwestie op korte termijn contact opnemen met de Spaanse 
autoriteiten.

                                               
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 april 2004, blz. 77
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4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 13 januari 2011.

De Commissie heeft de zaak met de Spaanse overheid opgenomen tijdens overleg over de 
omzetting van richtlijn 2004/38/EG.

De kwestie is uiteindelijk opgelost door het Tribunal Supremo (het hoogste gerechtshof van 
Spanje). Bij arrest van 1 juni 2010 heeft het Tribunal Supremo, zoals gepubliceerd in het 
Boletín Official del Estado (het staatsblad van Spanje) op 3 november 2010, de belemmering 
voor het aannemen van werk door personen ouder dan 21 ten laste komend van EU-burgers 
opgeheven.


