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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1095/2003, ingediend door Karl Heinz Duthel (Duitse 
nationaliteit), over problemen met het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor 
de moeder van zijn kinderen in Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant woont sinds 12 jaar samen met een vrouw uit Thailand, met wie hij twee
kinderen heeft. Hij heeft zich thans met zijn twee kinderen in Spanje gevestigd. Zijn 
levenspartner heeft een visum voor Spanje aangevraagd om bij haar gezin te kunnen wonen.
Haar aanvraag is afgewezen. Om in Spanje een verblijfsvergunning volgens de regels voor 
gezinshereniging te kunnen krijgen, dient zij getrouwd te zijn met de vader van haar kinderen.
Rekwestrant vindt deze eis onredelijk en niet van deze tijd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 april 2004. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 175, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 oktober 2004

Karl-Heinz Duthel is een Duitse zelfstandige die zich samen met zijn twee kinderen, die 
eveneens de Duitse nationaliteit bezitten, in Spanje heeft gevestigd.

Volgens de informatie die de rekwestrant heeft verschaft, heeft zijn partner (mevrouw 
Chulikon Chaosuan) het Thaise staatsburgerschap en verblijft zij in Duitsland. Zij is de 
moeder van de twee bovenvermelde kinderen en zou graag samen met haar partner in Spanje 
wonen, maar haar verzoek is door de Spaanse autoriteiten afgewezen.
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Wegens zijn hoedanigheid van zelfstandige, is het verblijfsrecht van de rekwestrant en van 
zijn familieleden geregeld door Richtlijn 73/148/EEG van de Raad van 21 mei 1973.

Op grond van deze richtlijn genieten enkel familieleden (op de eerste plaats echtgenoot en 
kinderen) van een burger van de Unie het verblijfsrecht in de ontvangende lidstaat. De twee 
kinderen van de rekwestrant, die eveneens Duitse staatsburgers zijn, hebben dus de 
mogelijkheid om het verblijfsrecht in Spanje te genieten op de voorwaarden die in de 
bovengenoemde richtlijn zijn bepaald.

De moeder van de twee kinderen, die de Thaise nationaliteit bezit, is echter niet gehuwd met 
de heer Duthel. Het feitelijke samenwonen ("Lebensgemeinschaft" in de Duitse tekst van het 
verzoekschrift) met de rekwestrant maakt het dientengevolge niet mogelijk om het 
verblijfsrecht in Spanje te verkrijgen, aangezien Richtlijn 73/148/EEG enkel een verblijfsrecht 
toekent aan de echtgenote, ongeacht haar nationaliteit. Dit is dus momenteel niet het geval 
met mevrouw Chulikon. De situatie zal veranderen op de dag van de omzetting van de nieuwe 
richtlijn 2004/38/EG (de lidstaten hebben hiervoor de tijd tot april 2006), die, onder bepaalde 
voorwaarden, ook voorziet in het verblijfsrecht voor niet-gehuwde partners.

Het meer algemene probleem betreffende het verblijfsrecht van "de moeder van een burger 
van de Unie, onderdaan van een derde land" vormt het onderwerp van Zaak C-200/02 "Man 
Lavette Chen en Kunqian Catherine Zhu v. Secretary of State for the Home Department". De 
conclusies van de advocaat-generaal werden op 18 mei 2004 gepubliceerd. Op de datum van
de verzending van het onderhavige antwoord (augustus 2004), heeft het Hof van Justitie nog 
geen oordeel over deze zaak uitgesproken.

In het licht van het arrest van het Hof zal de Europese Commissie een aanvullende 
mededeling doen.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 februari 2011.

De Spaanse wetgeving is in overeenstemming met Richtlijn 2004/38/EG, die bij koninklijk 
decreet 240/2007 is omgezet in Spaanse wetgeving, en past een ruime interpretatie toe van het 
verblijfsrecht voor rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn die ten laste zijn van een 
EU-burger zoals door het EHJ is voorgeschreven in Zaak C-200/02 "Man Lavette Chen en 
Kunqian Catherine Zhu v. Secretary of State for the Home Department" van 19 oktober 2004. 

Bovendien verleent de "Disposición final tercera" van koninklijk decreet 240/2007 de partner 
met wie de EU-burger een duurzame relatie heeft, het verblijfsrecht in Spanje.


