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Betreft: Verzoekschrift 0451/2011 ingediend door Noel Dolan (Ierse nationaliteit), over 
problemen met gezinshereniging van een inwoner van een lidstaat waarvan hij de 
nationaliteit heeft, en een onderdaan van een derde land

1. Samenvatting van verzoekschrift

De Ierse rekwestrant is in Spanje getrouwd met een Boliviaanse. Het stel heeft een EU-
Gezinskaart aangevraagd maar hun verzoek werd afgewezen door de Ierse autoriteiten, omdat 
de echtgenote die afkomstig is uit een derde land niet had voldaan aan de 
verblijfsvoorwaarden van Richtlijn 2004/38/EG. Hij veronderstelt discriminatie tussen EU-
onderdanen die niet op gelijke wijze worden behandeld, afhankelijk van het feit of ze in een 
lidstaat verblijven waarvan ze al dan niet de nationaliteit hebben.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 9 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

De rekwestrant, een Iers staatsburger die getrouwd is met een Boliviaans staatsburger, klaagt 
over omgekeerde discriminatie door de Ierse autoriteiten tegenover Ierse staatsburgers 
aangaande hun recht om met hun niet uit de EU afkomstige gezinsleden in Ierland samen te 
leven.

Artikel 21, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) 
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 respectieve 
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beperkingen en voorwaarden worden genoemd in Richtlijn 2004/38/EG1.

Overeenkomstig artikel 3, lid 1, van de richtlijn is deze richtlijn alleen van toepassing ten 
aanzien van iedere burger van de Unie die zich begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat 
dan die waarvan hij de nationaliteit bezit, en diens familieleden die hem begeleiden of zich bij 
hem voegen. 

EU-burgers die in de lidstaat van hun nationaliteit wonen, kunnen niet profiteren van de 
rechten die worden toegekend aan EU-burgers die het bovenstaande recht hebben uitgeoefend 
en naar een andere lidstaat zijn verhuisd. Het Europees Hof van Justitie heeft echter 
geoordeeld dat ook EU-burgers die terugkeren naar de lidstaat van hun nationaliteit nadat zij 
hun recht hebben uitgeoefend en hebben gewoond in een andere lidstaat,2 en ook EU-burgers 
die hun rechten uit hoofde van het Verdrag hebben uitgeoefend in een andere lidstaat zonder 
er te wonen3 (bijvoorbeeld door het leveren van diensten in een andere lidstaat zonder er te 
wonen), mogen rekenen op deze gunstige behandeling.

Om lidstaten die bezorgd zijn over mogelijk misbruik van deze jurisprudentie bij te staan, 
heeft de Commissie in juli 2009 richtlijnen gepubliceerd4. De Commissie erkende dat er ook 
sprake kan zijn van misbruik van de EU-wetgeving inzake het vrij verkeer wanneer EU-
burgers, van wie de familieleden uit derde landen zich in de lidstaat van herkomst niet bij hen 
konden voegen omdat de nationale immigratievoorschriften zich daartegen verzetten, naar een 
andere lidstaat verhuizen met als enig doel zich bij hun terugkeer in de lidstaat van herkomst 
te kunnen onttrekken aan de nationale wetgeving die hun familiehereniging heeft belemmerd 
door zich te beroepen op hun rechten uit hoofde van de EU-wetgeving.

De Commissie heeft aangegeven dat voor het vaststellen van de scheidslijn tussen een eerlijk 
gebruik van EU-wetgeving en misbruik ervan dient te worden beoordeeld of de uitoefening 
van communautaire rechten in een lidstaat van waaruit de EU-burgers en hun familieleden 
terugkeren reëel en daadwerkelijk was. Indien dat wel het geval is, worden EU-burgers en 
hun familieleden beschermd door de EU-wetgeving inzake het vrij verkeer. Dit moet echter 
van geval tot geval worden beoordeeld.

In recente jurisprudentie heeft het Hof echter kwesties onderzocht met betrekking tot de 
vestigingsrechten die niet-EU-familieleden van EU-burgers die in het land van hun 
nationaliteit verblijven, kunnen ontlenen aan het EU-burgerschap van laatstgenoemde.

In het Ruiz Zambrano-arrest5 wijst het Hof erop dat artikel 20 VWEU, dat aan iedereen die de 
nationaliteit van een van de lidstaten heeft de status van EU-burger verleent, nationale 
maatregelen uitsluit die ertoe leiden dat EU-burgers het effectieve genot wordt ontzegd van de 
rechten die hun krachtens hun status van EU-burger toevallen. Het Hof heeft derhalve uit deze 
bepaling een recht van verblijf in een lidstaat ontleend voor ouders uit derde landen met 
                                               
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.
2 Arrest van het Hof van 7 juli 1992 in zaak C-370/90 Singh (Jurispr. 1992, blz. I-4265) en van 11 december 
2007 in zaak C-291/05 Eind (Jurispr. 2007, blz. I-10719) 
3 Arrest van het Hof van 11 juli 2002 in zaak C-60/00, Carpenter (Jurispr. 2002, blz. I-6279).
4 COM(2009) 313 definitief.
5 Arrest van het Hof van Justitie van 8 maart 2011 in zaak C-34/09 Ruiz Zambrano (nog niet gepubliceerd).
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minderjarige, van hen afhankelijke kinderen die zelf EU-burgers zijn, daar deze kinderen 
anders gedwongen zouden worden het grondgebied van de Unie te verlaten en hun dus het 
effectieve genot zou worden ontzegd van de rechten die hun krachtens hun status van EU-
burger toevallen.

In het Dereci-arrest1 gaf het Hof verdere opheldering ten aanzien van de regel die het in het 
Ruiz Zambrano-arrest heeft geformuleerd, waarbij verklaard werd dat het hier gaat om een 
specifiek criterium met betrekking tot situaties waarin het recht van verblijf niet, bij 
uitzondering, aan niet-EU-familieleden van EU-burgers mag worden geweigerd, aangezien 
anders de doeltreffendheid van het EU-burgerschap dat die burger geniet, zou worden 
ondermijnd.

Voorts heeft het Hof aangegeven dat louter het feit dat het, om economische redenen of om 
zijn gezin bij elkaar te houden op het grondgebied van de Unie, voor een EU-burger wenselijk 
kan lijken dat zijn niet-EU-familieleden bij hem kunnen verblijven, onvoldoende is om te 
accepteren dat de EU-burger gedwongen zal worden het grondgebied van de Unie te verlaten 
indien zijn familieleden geen verblijfsrecht wordt toegekend. 

Bovendien wijst het Hof erop dat nationale overheden of gerechtshoven van geval tot geval 
dienen te beoordelen of een weigering om een verblijfsrecht toe te kennen het recht op 
bescherming van het gezinsleven zou ondermijnen – in het licht van artikel 7 van het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, in gevallen waarin door EU-wetgeving 
wordt voorzien, en in het licht van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens, daar waar EU-wetgeving niet van toepassing is. 

In het geval van rekwestrant lijkt het niet voor de hand liggend om te bepalen of de 
jurisprudentie van het Hof diens echtgenote het recht van verblijf in Ierland zou toekennen. 
Zijn zaak moet worden beoordeeld door de Ierse overheden en de Ierse gerechtshoven, welke 
de EU-wetgeving toepassen volgens de interpretatie van het Hof.

De reikwijdte van de Zambrano-uitspraak wordt momenteel getest in zaken die hangend zijn 
bij het Hof van Justitie, wat het enige lichaam is dat een rechtsgeldige interpretatie van EU-
wetgeving kan geven.

Conclusie

Gezien het feit dat alle rechten onder bovengenoemde jurisprudentie van het Hof in de kern 
afhankelijk zijn van de beoordeling van de persoonlijke situatie van iedereen die een aanvraag 
doet, dient rekwestrant zijn rechten te verdedigen tegenover de Ierse overheden en Ierse 
gerechtshoven.

                                               
1 Arrest van het Hof van Justitie van 15 november 2011 in zaak C-256/11 Dereci (nog niet gepubliceerd).


