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Betreft: Verzoekschrift 1256/2011, ingediend door A. d'A. (Italiaanse nationaliteit), 
over de schending van Richtlijn 2004/38/EG door Frankrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener meldt een reeks vertragingen en moeilijkheden in verband met de aanvraag voor een 
Europese verblijfskaart die hij op 20 juni 2011 indiende op het politiehoofdkantoor in Parijs. 
Deze vertragingen houden verband met veranderingen in de beroepssituatie van indiener, die 
beweert dat hier sprake is van een schending van Richtlijn 2004/38/EG en met name van 
artikel 8 daarvan.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 maart 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 november 2012

Het basisrecht om in een andere lidstaat te verblijven wordt door het Verdrag rechtsreeks aan 
de burgers van de Unie verleend. Richtlijn 2004/38/EG1 heeft tot doel de uitoefening van het 
recht op vrij verkeer te vergemakkelijken.

Overeenkomstig de artikelen 9 en 10 van Richtlijn 2004/38/EG hebben de lidstaten slechts het  
recht om een verblijfskaart op te leggen aan de familieleden van een burger van de Unie die 
                                               
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, tot 
wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 
72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG, PB L 158 van 
30.4.2004, blz. 77.
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niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten. Het verblijfsrecht van Europese burgers mag 
daarentegen niet afhankelijk worden gemaakt van de afgifte van een verblijfskaart.

De richtlijn staat een lidstaat echter wel toe om te bepalen dat burgers van de Unie die 
duurzaam op hun grondgebied verblijven, in het bezit van een verblijfskaart worden gesteld, 
indien de afgifte van een dergelijke kaart geen belemmering vormt voor de uitoefening van 
het recht van verblijf. De bevoegde autoriteiten moeten de burgers echter duidelijk en 
ondubbelzinnig laten weten dat de afgifte van een verblijfskaart geen enkele invloed heeft op 
hun recht van verblijf. Aangezien de aldus aan de lidstaten toegestane mogelijkheid om een 
verblijfskaart af te geven is geregeld in het nationale recht, wordt de verplichting voor de 
nationale autoriteiten om de procedure met het oog op de afgifte van de verblijfskaart in 
werking te stellen afgeleid uit het nationale recht, in onderhavig geval het Franse recht, en niet 
uit het recht van de Unie.

In artikel 8, lid 1, van Richtlijn 2001/38/EG wordt bepaald dat de lidstaten aan de burgers van 
de Unie de verplichting kunnen opleggen om zich bij de bevoegde autoriteiten van de 
verblijfplaats te laten inschrijven, hetgeen wordt bevestigd door een verklaring van 
inschrijving. Ingevolge het recht van de Unie mogen de lidstaten aan de burgers van de Unie 
geen enkele andere formaliteit, behalve de inschrijvingsformaliteit, opleggen. Ook kunnen zij 
ervoor kiezen deze formaliteit niet op te leggen.

Frankrijk heeft ervoor gekozen deze verplichting in zijn nationale recht op te nemen middels 
wet nr. 2007-1631 van 20 november 2007 betreffende het beheer van immigratie, integratie en 
asiel, een verplichting die voorheen in het Franse recht niet bestond.

Bij ontstentenis van een toepassingsdecreet kan de bepaling echter niet worden toegepast. 
Europese burgers kunnen derhalve in Frankrijk verblijven zonder dat zij zich aan een 
administratieve procedure moeten onderwerpen.

Conclusie

Indiener heeft een aantal keren rechtstreeks met de Commissie contact opgenomen en de 
Commissie heeft deze informatie reeds aan hem doorgegeven.


