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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 851/2007 ingediend door Frankie Edwards (Britse 
nationaliteit), betreffende de verstrekking van een verblijfskaart aan een 
Egyptisch staatsburger die gehuwd is met een Brits staatsburger 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, een Brits staatsburger die woonachtig is in Frankrijk, is in 2007 getrouwd met een 
Egyptisch staatsburger en heeft de nodige stappen ondernomen om een verblijfskaart te 
verkrijgen voor haar echtgenoot. Indienster beweert dat de prefectuur van Parijs haar heeft 
medegedeeld dat zij daarvoor naar Egypte moest. De Franse consul in Kaïro deelde hem mede 
dat hij een aanvraag voor een gezinshereniging moest indienen, maar dat deze procedure acht 
maanden zou duren. Indienster maakt bezwaar tegen het feit dat ze gedurende die periode niet 
met haar echtgenoot kan samenleven in Frankrijk.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op14 februari 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008.

Indienster is een Brits staatsburger die woonachtig is in Frankrijk. Zij klaagt over het feit dat 
Frankrijk heeft geweigerd haar Egyptische echtgenoot een "verblijfskaart van een familielid 
van een burger van de Unie" te verstrekken en daarmee de artikelen 9 en 10 van Richtlijn 
2004/38/EG heeft geschonden. 

In hun antwoord van 12 juni 2008 op de brief die de Commissie hen op 4 april 2008 had 
toegestuurd, verklaarden de Franse autoriteiten dat de echtgenoot van indienster Frankrijk in 
oktober 2002 was binnengekomen op een visum voor een verblijf van langere duur, dat hem 
was verstrekt in het kader van gezinshereniging met zijn ex-vrouw, een Amerikaanse 
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staatsburger. Na zijn scheiding verlengden de Franse autoriteiten zijn verblijfskaart in 
november 2005 niet, aangezien hij niet meer aan de voorwaarden voldeed om voor een 
dergelijke verlenging in aanmerking te komen. Hij bleef desondanks in Frankrijk, trad in 
januari 2007 in het huwelijk met indienster en diende een verzoek in voor een verblijfskaart 
van een familielid van een burger van de Unie. De bevoegde politiële instantie (de prefectuur) 
weigerde hem deze te verstrekken op grond van de overweging dat hij Frankrijk illegaal was 
binnengekomen. 

Desalniettemin is Frankrijk van mening dat de prefectuur Richtlijn 2004/38/EG heeft 
geschonden door te weigeren de echtgenoot van indienster voornoemde verblijfskaart te 
verstrekken. De Franse autoriteiten hebben zich ertoe verbonden de prefectuur op te dragen 
het dossier opnieuw in behandeling te nemen en hiertoe in contact te treden met de echtgenoot 
van indienster. 

De Commissie heeft indienster van deze ontwikkelingen op de hoogte gesteld en volgt de 
zaak aandachtig.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 januari 2012 (REV)

In haar voorgaande mededeling had de Commissie te kennen gegeven dat de Franse 
autoriteiten, in aansluiting op de in het voorjaar van 2008 met de Commissie gevoerde 
briefwisseling, in juni 2008 hadden erkend dat de bevoegde instantie in strijd met Richtlijn 
2004/38/EG had gehandeld door te weigeren de echtgenoot van verzoekster een verblijfskaart 
van een familielid van een burger van de Unie te verlenen. Daarnaast hadden de Franse 
autoriteiten toegezegd de bevoegde Franse instantie te zullen opdragen de aanvraag van de 
echtgenoot opnieuw in behandeling te nemen en daartoe met hem in contact te treden.

De Commissie heeft met de Franse autoriteiten contact onderhouden om de door rekestrante 
aangekaarte administratieve situatie op te helderen. 

Op 19 januari 2009 heeft verzoekster de Commissie laten weten dat haar echtgenoot eindelijk 
toegang tot Frankrijk is verleend. Een en ander was voor de Commissie aanleiding om de 
door verzoekster aan de orde gestelde kwestie als opgelost te beschouwen en om te besluiten 
de zaak op 8 oktober 2009 af te sluiten.


