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Betreft: Verzoekschrift 1068/2008, ingediend door Florencia Guillen (Mexicaanse 
nationaliteit), over ongemakken veroorzaakt door de buitensporig lange 
behandelingsduur van haar aanvraag voor een vergunning tot verblijf voor 
onbepaalde tijd in het Verenigd Koninkrijk, ofschoon ze getrouwd is met een EU-
burger

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, Mexicaans staatsburger die met haar Griekse echtgenoot in het Verenigd 
Koninkrijk woont, bekritiseert de langdurige behandeling door het Britse ministerie van 
Binnenlandse Zaken van haar aanvraag voor een vergunning tot verblijf voor onbepaalde tijd 
in het Verenigd Koninkrijk. Volgens indienster kon ze ruim acht maanden lang niet reizen en 
moest ze twee studiebeurzen die haar waren toegekend door de Britse Raad en het tijdschrift 
AN, weigeren omdat ze niet wist wanneer ze haar reisdocumenten terug zou krijgen. 
Indienster is van mening dat ze is gediscrimineerd omdat ze de Mexicaanse nationaliteit heeft 
en getrouwd is met een EU-burger die niet de Britse nationaliteit bezit.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 december 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009

Indienster, een Mexicaans staatsburger die met haar Griekse echtgenoot in het Verenigd 
Koninkrijk woont, beklaagt zich erover dat de Britse autoriteiten hebben verzuimd om binnen 
de door de Gemeenschapswetgeving gestelde termijn te beslissen over haar aanvraag voor een 
verblijfskaart en dat zij haar paspoort acht maanden hebben ingehouden.
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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. 
Deze beperkingen en voorwaarden staan in Richtlijn 2004/38/EG over het recht van iedere 
burger van de Unie vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven. 

Het verblijfsrecht van familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten, wordt 
binnen zes maanden na de datum van indiening van een aanvraag terzake vastgesteld door de 
afgifte van een document, ‘Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie’ 
genoemd, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de richtlijn.

Om te voldoen aan de bepalingen van Richtlijn 2004/38/EG heeft het Verenigd Koninkrijk de 
Immigration (European Economic Area) Regulations 2006 (regeling van 2006 inzake de 
immigratie vanuit de Europese Economische Ruimte) in werking doen treden. 

Voorschrift 17 daarvan vormt een correcte omzetting van artikel 10 van de richtlijn, 
aangezien in dit voorschrift wordt bepaald dat de minister de aanvrager na ontvangst van 
diens aanvraag onmiddellijk een verklaring zal verstrekken ter bevestiging van de 
verblijfskaartaanvraag, en dat de verblijfskaart binnen zes maanden na de datum van 
ontvangst van de aanvraag en bescheiden zal worden afgegeven.

Wat betreft het vasthouden van de reisdocumenten, hebben de lidstaten het recht om de 
echtheid van de reisdocumenten te controleren; Hoewel de lidstaten het al dan niet vals zijn 
van reisdocumenten mogen controleren, vormt de bestuurlijke praktijk waarbij originele 
reisdocumenten worden ingehouden totdat er een besluit is genomen over de 
verblijfskaartaanvraag, een ongerechtvaardigde belemmering voor de uitoefening van het 
recht van EU-burgers en hun familieleden om vrij te reizen en te verblijven, die bovendien in 
strijd is met Richtlijn 2004/38/EG aangezien die reisdocumenten op grond van artikel 4, 
eerste lid en artikel 5, eerste lid van de richtlijn vereist zijn om het communautaire recht van 
vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van een andere lidstaat te kunnen uitoefenen.

De claim van indienster is tevens geregistreerd als officiële klacht en de Commissie zal hier 
contact over opnemen met de Britse autoriteiten.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 november 2011 (REV)

Indieners, EU-burgers en hun familieleden, hebben zich erover beklaagd dat de Britse 
autoriteiten hebben verzuimd om binnen de door de EU-wetgeving gestelde termijn te 
beslissen over hun aanvraag voor verblijfsdocumenten overeenkomstig Richtlijn 
2004/38/EG1. 

Artikel 21, lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 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 de verdragen en 
de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. De desbetreffende beperkingen en 
voorwaarden zijn te vinden in Richtlijn 2004/38/EG.
                                               
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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Richtlijn 2004/38/EG voorziet in de volgende tijdslimieten voor de afgifte van 
verblijfsdocumenten:

- verklaring van inschrijving (voor EU-burgers) – onmiddellijk af te geven (artikel 8, lid 2)

- verblijfskaart (familieleden van buiten de EU) – af te geven binnen de zes maanden (artikel 
10, lid 1)

- document ter staving van duurzaam verblijf (voor EU-burgers) – zo snel mogelijk af te 
geven (artikel 19, lid 1)

- permanente verblijfskaart (familieleden van buiten de EU) – af te geven binnen de zes 
maanden (artikel 20, lid 1)

Om te voldoen aan de bepalingen van Richtlijn 2004/38/EG heeft het Verenigd Koninkrijk de 
Immigration (European Economic Area) Regulations 2006 (regeling van 2006 inzake de 
immigratie vanuit de Europese Economische Ruimte) in werking doen treden, die de 
hierboven genoemde tijdslimieten op een juiste manier omzet.

Dankzij de tussenkomst van de Europese Commissie bij de Britse autoriteiten, lijkt het 
probleem eindelijk opgelost.

De Commissie kreeg veel klachten van individuele burgers over de vertragingen bij de afgifte 
van verblijfsdocumenten in het Verenigd Koninkrijk en contacteerde daarop de Britse 
autoriteiten op 19 maart 2009 met het verzoek haar op de hoogte te stellen van alle 
maatregelen die genomen zouden worden om de aangevraagde verblijfsdocumenten af te 
geven en de achterstand zo snel mogelijk weg te werken.

Op 27 maart 2009 erkenden de Britse autoriteiten dat aanvragers soms lang moesten wachten 
op beslissingen en dat de situatie ernstig was.

Om de dienstverlening op het juiste niveau terug te brengen, stelden de Britse autoriteiten een 
plan in werking dat voorzag in, onder andere, een aanzienlijke uitbreiding (met meer dan 
400%) van het aantal ambtenaren dat de Europese aanvragen behandelt, een evaluatie en 
herstructurering van de opleiding van het personeel, een beter toezicht op de prestaties van het 
personeel en op het verloop van de aanvragen, of filteren van binnenkomende aanvragen.

Om de problemen met de teruggave van documenten in lopende gevallen op te lossen, hebben 
de Britse autoriteiten een speciaal e-mailadres en telefoonnummer ingesteld waar klanten een 
verzoek naartoe kunnen sturen om hun paspoort binnen 10 werkdagen terug te krijgen om op 
reis te kunnen gaan.

Nadat de dienstverlening op het juiste niveau was teruggebracht wat alle volledige aanvragen 
betreft die vanaf 29 juli 2009 waren ingediend, is de Commissie in nauw contact gebleven 
met de Britse autoriteiten om te verzekeren dat de achterstand van oude aanvragen ook werd 
weggewerkt.

Op 5 oktober 2010 hebben de Britse autoriteiten de Commissie ervan op de hoogte gesteld dat 
de achterstand van oude lopende aanvragen was weggewerkt en dat ze volledig binnen de 
tijdslimieten werkten die de EU-wetgeving voorschrijft.

In februari 2011 stuurde de Commissie brieven naar 250 EU-burgers en hun familieleden die 
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bij de Commissie hadden geklaagd over de vertragingen, om hen op de hoogte te stellen van 
de ontwikkelingen. In die brieven vroeg zij de klagers om binnen de vier weken aan te geven 
of de EU-wetgeving volgens hen nog steeds werd geschonden.

Omdat er geen informatie werd ontvangen die aantoont dat de Britse autoriteiten hun 
verplichtingen uit hoofde van de EU-wetgeving nog steeds niet nakomen, werden alle zaken 
in mei 2011 gesloten.

De Commissie zal erop blijven toezien dat de Britse autoriteiten zich aan de tijdslimieten 
houden en zal zo nodig optreden.


