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Betreft: Verzoekschrift 1065/2010, ingediend door Dominik Kohlhagen (Duitse 
nationaliteit), over schending door de Belgische autoriteiten van de 
bepalingen in Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 
lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de wijze waarop de gemeente Sint-Gillis (Brussel) de aanvraag 
voor een verblijfskaart heeft behandeld die zijn echtgenote uit Ivoorkust op 26 februari 2010 
heeft ingediend. Hij wijst erop dat zijn echtgenote reeds een Franse verblijfsvergunning bezat, 
maar zich toch 12 keer tot de gemeente heeft moeten richten, die haar uiteindelijk liet weten 
dat zij de kaart in november kon verwachten. Hij benadrukt voorts dat de gemeente zijn 
echtgenote heeft verzocht documenten te overleggen die niet worden genoemd in de 
bepalingen in Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het 
recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de 
Unie en hun familieleden, en dat zijn echtgenote tien keer zoveel aan administratiekosten 
moet betalen als Belgische onderdanen. Hij verzoekt derhalve het Europees Parlement om 
deze zaak, die hem en zijn echtgenote zowel mentaal als financieel zwaar is gevallen, te 
onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 december 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

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

Indiener is een Duitse onderdaan die in België woont en die met zijn echtgenote, een 



PE480.714v03-00 2/4 CM\938819NL.doc

NL

onderdaan van Ivoorkust, van Parijs naar Brussel is verhuisd. Hij beweert dat verscheidene 
bepalingen van Richtlijn 2004/38/EG1 door de Belgische autoriteiten zijn geschonden bij de 
behandeling van de aanvraag tot erkenning van het verblijfsrecht van zijn echtgenote.

Opmerkingen van de Commissie

De Europese Commissie heeft al contact opgenomen met de indiener die ondertussen een 
klacht heeft ingediend tegen België.

Op basis van de door de indiener overgelegde elementen heeft de Commissie op 8 november 
2011 uitleg gevraagd aan de Belgische autoriteiten.

In het bijzonder heeft de Commissie de aandacht van de Belgische autoriteiten gevestigd op 
de volgende beweringen van de indiener die erop wijzen dat sommige bepalingen van 
Richtlijn 2004/38/EG zijn geschonden: 

- De autoriteiten zouden de echtgenote van de indiener hebben gevraagd om het huurcontract 
en haar strafblad te overleggen, en zouden haar hebben meegedeeld dat een verblijfskaart pas 
kan worden aangevraagd nadat haar huwelijk met de indiener formeel in België is 
ingeschreven. Het huurcontract noch het strafblad zijn een noodzakelijk vereiste voor de 
erkenning van het verblijfsrecht volgens artikel 10, lid 2, van Richtlijn 2004/38/EG dat een 
volledige lijst bevat van documenten die de lidstaten kunnen eisen voor de afgifte van een 
verblijfskaart. Deze bepaling geeft de nationale autoriteiten niet de mogelijkheid om nog 
bijkomende voorwaarden te eisen. De Commissie heeft hieromtrent de Belgische autoriteiten 
eveneens gevraagd om precies mee te delen wat de in dit geval gevraagde inschrijving van de 
huwelijksakte precies inhoudt.

- De Belgische autoriteiten zouden aan de echtgenote van de indiener een bedrag van 42,50 
EUR hebben gevraagd voor de afgifte van de verblijfskaart. Artikel 25, lid 2, van Richtlijn 
2004/38/EG bepaalt evenwel dat de verblijfskaart van het familielid kosteloos wordt verstrekt 
of tegen een bedrag dat het voor de afgifte van soortgelijke documenten van eigen onderdanen 
verlangde bedrag niet te boven gaat. Uitgaande van het feit dat de nationale identiteitskaart 
van Belgische onderdanen een soortgelijk document is dat volgens het bovenvermelde artikel 
25, lid 2, als referentie kan worden genomen, heeft de Commissie aan de Belgische 
autoriteiten gevraagd om haar mee te delen of het bedrag van 42,50 EUR voor de afgifte van 
een verblijfskaart van een familielid gelijk is aan het bedrag dat wordt gevraagd voor de 
afgifte van een identiteitskaart voor een Belgische onderdaan.

- De Belgische autoriteiten zouden hebben aangegeven dat overeenkomstig de voorschriften 
van de Dienst Vreemdelingenzaken de vraag voor de erkenning van het verblijfsrecht van een 
echtgenote uit een derde land die een EU-burger vergezelt, gelijk wordt gesteld met een vraag 
voor familiehereniging van een buitenlander die in een derde land woont. De Commissie is 
evenwel de mening toegedaan dat een dergelijke behandeling van de echtgenote van de 
rekwestrant een miskenning inhoudt van het verblijfsrecht dat wordt verleend door artikel 21 
VWEU en richtlijn 2004/38/EG aan de familieleden die wonen in derde landen en die een 
                                               
1 PB L 158, 30.4.2004, blz. 77.
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EU-burger vergezellen die zijn recht op vrij verkeer uitoefent.

Conclusie

De Commissie zet deze analyse voort op basis van het standpunt dat de Belgische overheid 
haar zal uiteenzetten en zal het Europees Parlement op de hoogte houden van verdere 
maatregelen.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 28 september 2012

De Belgische autoriteiten hebben de Commissie onlangs geïnformeerd dat de indiener op 17 
juni 2010 voor zijn Ivoriaanse echtgenote een verblijfskaart van een familielid zou hebben 
aangevraagd.

De behandeling van de aanvraag van de echtgenote van de indiener heeft volgens hen meer 
tijd in beslag genomen dan gebruikelijk. De Belgische ambtelijke diensten hebben laten weten 
dat de echtgenote een verklaring van inschrijving voor 5 maanden heeft ontvangen die geldig 
was tot 16 november 2010. Dit is een tijdelijk bewijs om de periode te overbruggen tot de 
afgifte van de definitieve kaart.

Deze periode zou volgens hen voldoende moeten zijn geweest voor het Ministerie van 
Immigratie om de aanvraag in behandeling te nemen en daarover een definitief besluit te 
nemen.

De echtgenote van de indiener heeft vervolgens op 7 december 2010 een kaart van het type F 
ontvangen (verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, in elektronische 
vorm). De termijn van bijna zes maanden (tussen de datum van de aanvraag 17 juni 2010, en 
de afgifte van de kaart F op 7 december 2010) lijkt in overeenstemming met het bepaalde in 
de artikelen 9 en 10 van de Richtlijn 2004/38/EG inzake de maximale termijn van zes 
maanden voor de afhandeling van de aanvraag tot de afgifte van de kaart aan familieleden van 
een EU-burger.

Daarentegen is de Europese Commissie van mening dat de uitleg die België geeft over de 
kosten die de aanvrager voor de verblijfskaart heeft moeten betalen, tekortschiet. Artikel 25, 
lid 2, van Richtlijn 2004/38/EG bepaalt immers dat de verblijfskaart van een familielid 
kosteloos wordt verstrekt of tegen een bedrag dat het voor de afgifte van soortgelijke 
documenten van Belgische onderdanen verlangde bedrag niet te boven gaat. Voorts wordt uit 
het laatste antwoord van België over de over te leggen documenten van het familielid niet 
duidelijk of de standaardlijst van het formulier model 2 nog steeds de huurovereenkomst en 
het strafblad bevat. Een stelselmatige verplichting tot overlegging van deze twee documenten 
is in strijd met Richtlijn 2004/38/EG en deze documenten dienen dan ook te worden geschrapt 
uit de standaardtekst van het formulier model 2, dat iedereen voorgelegd krijgt die een 
verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie aanvraagt.

Aangezien op deze vragen geen duidelijk antwoord is verkregen zal de Commissie contact 
opnemen met de Belgische autoriteiten en het Europees Parlement op de hoogte stellen van 
hun antwoord.
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5. Antwoord van de Commissie (REV. II), ontvangen op 30 april 2013

Na ontvangst van het verzoekschrift en een rechtstreeks aan de Commissie gerichte klacht van 
indiener heeft de Commissie tweemaal contact opgenomen met de Belgische autoriteiten. In 
het laatste antwoord van september 2012 wordt het tweede punt van de klacht verduidelijkt, te 
weten de verschillen in de kosten tussen de behandeling van het dossier van een Europese 
burger en het dossier van een lid van zijn familie die niet over de nationaliteit van een lidstaat 
beschikt.

Uit hoofde van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het vrij verkeer mag aan de Europese 
burgers als administratieve formaliteit louter en alleen de verplichting worden opgelegd dat 
zij zich laten inschrijven. Als zij dit wensen, kunnen zij een verblijfskaart aanvragen waarmee 
slechts hun verlijf in het gastland wordt erkend.

De familieleden die niet over de nationaliteit van een lidstaat beschikken, hebben volgens de 
richtlijn recht op een verblijfskaart, wanneer de geplande verblijfsduur meer dan drie 
maanden bedraagt.

De Belgische autoriteiten hebben uiteengezet dat de administratiekosten voor de afgifte van 
de verblijfskaart van de echtgenote van de indiener feitelijk overeenkwamen met de kosten 
van drie administratieve procedures: de inschrijving, het verzoek om gezinshereniging en de 
verblijfskaart.

Het grote onderscheid tussen de door indiener betaalde kosten en de door zijn echtgenote 
betaalde kosten is te verklaren door het feit dat eerstgenoemde slechts de 
inschrijvingsprocedure heeft betaald en geen verblijfskaart heeft aangevraagd.

De prijs van de eerste en de derde administratieve procedure - inschrijving en verblijfskaart -
zijn tevens van toepassing wanneer een Europese burger zich in België inschrijft en een 
verblijfskaart aanvraagt. De kosten komen overeen met die welke gelden voor Belgische 
burgers die zich inschrijven en een Belgische identiteitskaart aanvragen.

De familieleden van Belgische burgers die een verzoek om gezinshereniging indienen moeten 
dezelfde procedure volgen als de familieleden van een Europees burger die in België komt 
wonen en hiervoor gelden dezelfde kosten (in die tijd 15 EUR).

Conclusie

Derhalve stelt de Commissie vast dat er bij de handelwijze van de Belgische autoriteiten geen 
sprake is van discriminatie.


