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Betreft: Verzoekschrift 0256/2011, ingediend door Harry Nduka (Nigeriaanse 
nationaliteit), over zijn recht om in het Verenigd Koninkrijk te verblijven

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is een verblijfsvergunning in het Verenigd Koninkrijk geweigerd, na zijn scheiding 
van een EU-burger, hoewel hij kinderen uit het huwelijk heeft die hij zal moeten achterlaten.
Het Britse Court of Appeal heeft het besluit bekrachtigd. Hij heeft beroep aangetekend bij het 
EHRM na alle beroepsmiddelen op nationaal niveau te hebben uitgeput.

2. Ontvankelijkheid

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

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 september 2011

Verblijfsrecht

Indiener zou op grond van Richtlijn 2004/38/EG om twee verschillende redenen verblijfsrecht 
kunnen hebben:
- indien het huwelijk bij de aanvang van de gerechtelijke procedure tot scheiding ten minste 
drie jaar heeft geduurd, waarvan één jaar in het gastland;
- indien het ouderlijk gezag over de kinderen van het stel bij overeenkomst, dan wel bij 
gerechtelijke beslissing is toegewezen aan indiener.
Het verzoekschrift bevat niet alle vereiste informatie voor het geven van een inhoudelijk 
antwoord. In het bijzonder is onduidelijk hoelang het huwelijk op het grondgebied van het 
gastland heeft geduurd.
Bovendien wordt uit het verzoekschrift niet duidelijk of indiener de ouder is die 
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daadwerkelijk instaat voor de verzorging van de minderjarigen die het burgerschap van de 
Unie bezitten.
Volgens de beschikbare informatie maakt indiener gebruik van de krachtens de wetgeving van 
het VK beschikbare rechtsmiddelen. In dit verband schijnt er krachtens artikel 267 VWEU 
een prejudiciële vraag te zijn voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Er is 
echter geen gedetailleerde informatie verstrekt. Indiener heeft beroep aangetekend bij het 
EHRM na alle beroepsmiddelen op nationaal niveau te hebben uitgeput.
Inhouding van het paspoort van indiener
De Commissie heeft contact opgenomen met de Britse autoriteiten met betrekking tot de 
volledige en correcte omzetting van Richtlijn 2004/38/EG, en de inhouding van paspoorten 
van EU-burgers en hun familieleden. Volgens de Commissie heeft de wetgeving van het 
Verenigd Koninkrijk waarin wordt bepaald dat de verblijfskaart moet worden verstrekt in de 
vorm van een stempel in het paspoort, ertoe geleid dat het paspoort van indiener ten onrechte 
is ingehouden.
Op 22 juni 2011 heeft de Commissie een aanmaningsbrief verzonden naar de autoriteiten van 
het VK, onder meer met betrekking tot de onjuiste omzetting van artikel 10, lid 1, van 
Richtlijn 2004/38/EG.

Conclusie
Verblijfsrecht
Teneinde een bevredigend antwoord te kunnen geven waarbij alle feiten in onderhavige zaak 
worden meegewogen, is het noodzakelijk dat nadere informatie aan het dossier van het 
verzoekschrift wordt toegevoegd. Het is met name van het grootste belang dat de volgende 
documenten ter beschikking komen:

1. Afschrift van de gerechtelijke uitspraken met betrekking tot deze zaak, met inbegrip van de 
uitspraak ten aanzien van de scheiding en de voogdij over de kinderen van het stel;

2. Gedetailleerde informatie met betrekking tot de lopende gerechtelijke procedures op 
nationaal en EU-niveau met name ten aanzien van de huidige fase van de gerechtelijke 
procedure in het VK en informatie die bevestigt of er reeds prejudiciële vragen zijn gesteld 
aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.  

Inhouding van het paspoort van indiener
Op 22 juni 2011 heeft de Commissie een aanmaning gezonden aan het Verenigd Koninkrijk, 
en ze is in afwachting van een antwoord daarop.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

In artikel 21, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt 
bepaald 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. Deze 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.

Niet-EU familieleden van EU-burgers kunnen na een echtscheiding hun recht van verblijf in 
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de ontvangende lidstaat behouden, zoals bepaald in artikel 13, lid 2, van de richtlijn. 
Bovendien kunnen deze familieleden na vijf jaren van onafgebroken verblijf een permanent 
verblijfsrecht krijgen, zoals bepaald in artikel 16, lid 2, en artikel 18, van de richtlijn.

De Commissie heeft de klacht van indiener in februari 2010 ontvangen en heeft vijf 
antwoorden verstrekt waarin zijn klacht in het licht van de toepasselijke EU-wetgeving is 
geanalyseerd en hem advies wordt gegeven over de beste manier om zijn problemen op te 
lossen.

Met betrekking tot de afwijzing van de aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning 
heeft de Commissie indiener medegedeeld dat wanneer men het verblijfsrecht na de 
echtscheiding wil behouden volgens artikel 13, lid 2, van de richtlijn, familieleden onder 
andere moeten aantonen dat de EU-burger legaal in de ontvangende lidstaat verbleef op het 
moment van de scheiding. Deze uitlegging vindt steun in het feit dat artikel 12, van de 
richtlijn voorziet in afzonderlijke voorwaarden waaronder het verblijfsrecht kan worden 
behouden bij vertrek van de EU-burger. De bewijslast berust bij de familieleden en de 
afwijzing op grond van het niet kunnen bewijzen dat aan de voorwaarden is voldaan, is in 
overeenstemming met de EU-wetgeving. 

Volgens de ontvangen informatie is in juli 2011 een permanente verblijfsvergunning aan 
indiener verstrekt, omdat hij kon bewijzen dat zijn ex-echtgenote tussen oktober 2005 en 
januari 2010 in het Verenigd Koninkrijk heeft gewerkt.

Zijn paspoort werd echter nog steeds ingehouden. Met betrekking tot het vasthouden van de 
reisdocumenten, heeft de Commissie indiener medegedeeld dat de lidstaten het recht hebben 
om te controleren of de reisdocumenten echt zijn. Het vasthouden van originele 
reisdocumenten tot een beslissing is genomen over een aanvraag van een verblijfskaart vormt 
echter een onverdedigbare belemmering van het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van een andere lidstaat voor EU-burgers en hun familieleden. Dit is eveneens in 
strijd met de richtlijn, aangezien deze reisdocumenten krachtens artikel 4, lid 1, en artikel 5, 
lid 1, van de richtlijn nodig zijn om het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied 
van een andere lidstaat te doen gelden.

De Commissie heeft indiener aangeraden gebruik te maken van de faciliteiten die speciaal 
door de Britse autoriteiten zijn opgezet in verband met de teruggave van reisdocumenten.

Na de laatste mislukte poging van indiener om zijn paspoort te verkrijgen heeft de Commissie 
hierover contact opgenomen met de Britse autoriteiten. Zij hebben ons op 10 februari 2012 
medegedeeld dat zijn paspoort nu is gevonden en aan hem is teruggegeven. De Britse 
autoriteiten betreurden dat het traceren van het document een dergelijke vertraging had 
opgelopen, omdat het UK Border Agency zich ertoe heeft verbonden voorzorgsmaatregelen te 
nemen om te garanderen dat persoonlijke documenten veilig zijn.

Conclusie

De Commissie heeft indiener voorzien van een juridische analyse en de meest effectieve 
manier voorgesteld om het probleem op te lossen. Het probleem lijkt nu inderdaad te zijn 
opgelost.


