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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1065/2010 af Dominik Kohlhagen, tysk statsborger, om de belgiske 
myndigheders manglende håndhævelse af bestemmelserne i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers 
ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område

1. Sammendrag

Andrageren påklager den måde, hvorpå de kommunale myndigheder i Saint-Gilles (Bruxelles) 
har behandlet den ansøgning om opholdstilladelse, som hans hustru, der stammer fra 
Elfenbenskysten, indgav den 26. februar 2010. Andrageren påpeger, at selv om hans hustru 
allerede var i besiddelse af en fransk opholdstilladelse, har hun indtil nu måtte henvende sig 
12 gange til kommunen, som endelig har meddelt hende, at tilladelsen kan forventes i 
november. Han understreger tillige, at kommunen har anmodet hans hustru om at forelægge 
dokumentation, som ikke er omtalt i bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes område, samt at den har afkrævet hende et
ekspeditionsgebyr, der er 10 gange større end det, som belgiske statsborgere skal betale. Han 
anmoder derfor Europa-Parlamentet om at undersøge denne sag, der har påført ham og hans 
hustru både psykisk belastning og økonomiske omkostninger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. december 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. januar 2012

Andrageren er tysk statsborger bosiddende i Belgien efter at være flyttet fra Paris til Bruxelles 
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med sin ægtefælle, der stammer fra Elfenbenskysten. Han påstår, at de belgiske myndigheder 
har tilsidesat flere bestemmelser i direktiv 2004/38/EF1 ved behandlingen af ansøgningen om 
anerkendelse af hans ægtefælles opholdsret.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen har taget kontakt til andrageren, som i mellemtiden også har indgivet en klage 
mod Belgien.

På grundlag af de oplysninger, som andrageren er fremkommet med, anmodede 
Kommissionen den 8. november 2011 de belgiske myndigheder om en forklaring.

Kommissionen henledte navnlig de belgiske myndigheders opmærksomhed på følgende 
påstande fra andrageren, hvoraf det fremgår, at visse bestemmelser i direktiv 2004/38/EF er 
blevet tilsidesat: 

– Myndighederne skulle have anmodet andragerens ægtefælle om at fremlægge en 
lejekontrakt og hendes straffeattest, og hun blev orienteret om, at ansøgningen om 
opholdstilladelse ikke kunne indsendes, før hendes ægteskab med andrageren var registreret 
formelt i Belgien. Men hverken lejekontrakten eller straffeattesten er en nødvendig 
forudsætning for anerkendelse af opholdsret i medfør af artikel 10, stk. 2, i direktiv 
2004/38/EF, der indeholder en udtømmende liste over de dokumenter, som medlemsstaterne 
kan kræve i forbindelse med udstedelse af et opholdskort. Denne bestemmelse gør det heller 
ikke muligt for de nationale myndigheder at opstille supplerende betingelser. I denne 
forbindelse har Kommissionen ligeledes bedt de belgiske myndigheder præcisere, hvad den 
registrering af ægteskabet, der anmodes om i denne sag, består i.

– De belgiske myndigheder skulle have opkrævet et beløb på 42,50 EUR af andragerens 
ægtefælle for udstedelse af opholdskortet. I artikel 25, stk. 2, i direktiv 2004/38/EF 
bestemmes det imidlertid, at opholdskortet for familiemedlemmet udstedes gratis eller mod 
betaling af et beløb, der ikke er højere end de gebyrer og afgifter, som værtslandets egne 
statsborgere betaler for udstedelse af lignende dokumenter. Kommissionen skønnede, at 
nationale id-kort for belgiske statsborgere er et lignende dokument, der kan bruges som 
udgangspunkt i henhold til ovennævnte artikel 25, stk. 2, og bad de belgiske myndigheder 
oplyse, hvorvidt beløbet på 42,50 EUR, der er opkrævet for udstedelse af et opholdskort til et 
familiemedlem, svarer til det beløb, der opkræves ved udstedelse af et id-kort til en belgisk 
statsborger.

– De belgiske myndigheder skulle have oplyst, at ansøgningen om anerkendelse af opholdsret 
for en ægtefælle fra et tredjeland, der ledsager EU-borgeren, ifølge udlændingekontorets 
instrukser sidestilles med en anmodning om familiesammenføring med en udlænding 
bosiddende i et tredjeland. Efter Kommissionens mening svarer en sådan behandling af 
andragerens ægtefælles sag imidlertid til, at den opholdsret tilsidesættes, som i medfør af 
artikel 21 i TEUF og direktiv 2004/38/EF indrømmes familiemedlemmer fra tredjelande, der 
ledsager en EU-borger, som benytter sig af sin ret til fri bevægelighed. 
                                               
1 EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77.
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Konklusion

Kommissionen forfølger denne analyse på grundlag af de oplysninger, den modtager fra den 
belgiske forvaltning, og orienterer Europa-Parlamentet om resultatet.

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 28. september 2012.

De belgiske myndigheder har netop meddelt Kommissionen, at "ansøgningen om opholdskort 
for et familiemedlem" for andragerens ægtefælle fra Elfenbenskysten var blevet indgivet den 
17. juni 2010.

De har forklaret, at behandlingen af andragerens ægtefælles sag havde taget længere tid end 
normalt. De belgiske myndigheder har meddelt, at ægtefællen havde modtaget et 
registreringscertifikat på 5 måneder, som var gyldigt indtil den 16. november 2010. Dette blev 
betragtet som et midlertidigt certifikat, der dækkede perioden for sagsbehandlingen, indtil det 
endelige kort blev udstedt.

Ifølge deres forklaringer ville denne periode give immigrationsministeriet tid til at åbne en sag 
og træffe en beslutning vedrørende ansøgningens realitet.

Derefter modtog andragerens ægtefælle et kort af typen ”F” (opholdskort for et 
familiemedlem til en unionsborger i elektronisk form) dateret den 7. december 2010. En 
periode på næsten 6 måneder (mellem datoen for indgivelsen af ansøgningen den 17. juni 
2010 og udstedelsen af kortet af typen ”F” den 7. december 2010) synes at være i 
overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 9 og 10 i direktiv 2004/38/EF, for så vidt 
angår den ”maksimale periode” på seks måneder i sagsbehandlingen om ansøgningen indtil 
udstedelsen af opholdskortet til et familiemedlem til en unionsborger.

Derimod fandt Kommissionen de andre forklaringer utilstrækkelige, som de belgiske 
myndigheder gav i forbindelse med de omkostninger, som ansøgeren til et opholdskort skulle 
betale. Rent faktisk fastlægges det i artikel 25, stk. 2, i direktiv 2004/38/EF imidlertid, at 
opholdskortet for familiemedlemmet udstedes gratis eller mod betaling af et beløb, der ikke er 
højere end de gebyrer og afgifter, som værtslandets egne statsborgere (i dette tilfælde 
belgiske) betaler for udstedelse af lignende dokumenter. Endvidere præciseres det ikke i de 
belgiske myndigheders seneste svar vedrørende de dokumenter, der kræves af 
familiemedlemmet, om standardlisten i den formular, der kaldes "Model 2", fortsat kræver, at 
der forelægges en lejekontrakt og en straffeattest. Et krav om, at der systematisk skal 
forelægges disse to dokumenter, er ikke tilladt i henhold til direktiv 2004/38/EF, og 
henvisningen hertil bør fjernes fra standardteksten i "Model 2", som uddeles til alle ansøgere 
om et opholdskort for et familiemedlem til en unionsborger.

Eftersom Kommissionen ikke har modtaget et afgørende svar på disse spørgsmål, vil den rette 
henvendelse til de belgiske myndigheder og holde Europa-Parlamentet informeret om det 
svar, som den vil modtage.
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5. Kommissionens svar (REV. II), modtaget den 30. april 2013.

Efter modtagelsen af andragendet og af andragerens klage, der var sendt direkte til 
Kommissionen, kontaktede Kommissionen de belgiske myndigheder i to omgange. Sidste 
svar fra september 2012 præciserede det andet punkt i klagen: prisforskellene mellem 
behandlingen af en sag vedrørende en EU-borger og af et medlem af dennes familie, der ikke 
er statsborger i en medlemsstat.

I henhold til direktiv 2004/38/EF om fri bevægelighed kan EU-borgere ikke pålægges andre 
administrative formaliteter end en simpel forpligtelse til at lade sig registrere. De kan, hvis de 
ønsker det, anmode om et opholdskort, som ikke gør andet end at anerkende deres ophold i 
værtsmedlemsstaten.

De familiemedlemmer, der ikke er statsborgere i en medlemsstat, har i henhold til direktivet 
ret til et opholdskort, når varigheden af det forventede ophold overskrider tre måneder.

De belgiske myndigheder har forklaret, at de administrative omkostninger, der kræves for 
udstedelse af et opholdskort til andragerens hustru, faktisk dækker prisen på tre sammenlagte 
administrative procedurer: registreringen, ansøgningen om familiesammenføring og 
opholdskortet.

Den store forskel mellem de beløb, der skulle betales af henholdsvis andrageren og hans 
hustru, skyldes det faktum, at han kun betalte registreringsprocessen og ikke anmodede om et 
opholdskort.

Prisen på den første og den tredje administrative procedure – registreringen og opholdskortet 
– finder også anvendelse på EU-borgere, der lader sig registrere, og som anmoder om et 
opholdskort i Belgien. Priserne svarer til dem, der finder anvendelse på belgiske statsborgere, 
der lader sig registrere, og som anmoder om et belgisk identitetskort.

En belgisk statsborgers familiemedlemmer, der søger om familiesammenføring, skal følge 
samme procedure som familiemedlemmerne til en EU-borger, som er bosat i Belgien, og der 
gælder de samme priser (15 EUR på det pågældende tidspunkt).

Konklusion

Kommissionen konstaterer således ingen forskelsbehandling i de belgiske myndigheders 
praksis.


