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Betreft: Verzoekschrift 0657/2011, ingediend Andrea Benhamed Djalali (Hongaarse 
nationaliteit), over gezinshereniging in Hongarije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster heeft de Hongaarse nationaliteit en is getrouwd met een Algerijns onderdaan. Het 
echtpaar heeft verschillende malen om gezinshereniging verzocht bij de Hongaarse autoriteiten. 
Deze hebben de verzoeken echter herhaaldelijk afgewezen. Indienster verzoekt om naleving van 
Richtlijn 2004/38/EG.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 oktober 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

Indienster beroept zich op Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf 
voor burgers van de Europese Unie en hun gezinsleden. Deze richtlijn is echter van toepassing 
op burgers van de Europese Unie die in een "andere" lidstaat verblijven. Dat is niet het geval 
voor een Hongaarse die in Hongarije verblijft.

Voorts is Richtlijn 2003/86/EG inzake het recht op gezinshereniging van toepassing op 
onderdanen van derde landen en hun gezinsleden. Deze is dus niet van toepassing op burgers van 
de Europese Unie die in hun eigen land herenigd willen worden met gezinsleden die geen 
onderdanen van de Europese Unie zijn. 

Zoals het Hof van Justitie in punt 58 van zijn arrest C-256/11 in de zaak-Dereci heeft 
verduidelijkt, zijn Richtlijn 2003/86 en Richtlijn 2004/38 niet van toepassing op staatsburgers 
van derde landen die om een verblijfsrecht verzoeken om zich te voegen bij hun familieleden die 
burgers van de Unie zijn, die nimmer gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrij verkeer en 
steeds hebben verbleven in de lidstaat waarvan zij de nationaliteit bezitten. 
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Daaraan dient te worden toegevoegd dat volgens hetzelfde arrest het voor een onderdaan van een 
lidstaat misschien wenselijk is - om economische redenen dan wel om het gezin bijeen te houden 
op het grondgebied van de Unie - dat de gezinsleden die niet de nationaliteit van een lidstaat 
bezitten, bij hem of haar op het grondgebied van de Unie verblijven, maar dat dit feit op zich niet 
volstaat om te kunnen zeggen dat de burger zich kan beroepen op de Verdragsbepalingen inzake 
het burgerschap van de Unie, zoals deze zijn uitgelegd door het Hof van Justitie.

Conclusie

De Commissie meent dat indienster zich niet kan beroepen op de bepalingen van voornoemde 
richtlijn, noch op de Verdragsbepalingen inzake het burgerschap van de Unie, aangezien de 
geschetste situatie op geen enkele manier aansluit bij de in het EU-recht in ogenschouw 
genomen situaties.


