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vermeende schendingen van de EU-beginselen betreffende het vrije verkeer 
van burgers van de Unie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, die sinds vijf jaar in Frankrijk woont, wijst op haar problemen met de autoriteiten 
van Thionville in verband met de afgifte van een verblijfsvergunning (titre de séjour vie 
privée et familiale). Zij erkent weliswaar de problemen van de Franse autoriteiten als gevolg 
van illegale immigratie uit de Maghreblanden en andere Afrikaanse staten, maar ze heeft geen 
begrip voor de behandeling die haar ten deel is gevallen. Zij betwijfelt of de betrokken 
autoriteiten zich in de onderhavige zaak hebben gehouden aan de bepalingen voor burgers van 
de Unie die in een ander EU-land dan hun land van herkomst willen wonen en werken, en zij 
verzoekt het Europees Parlement daarom om deze zaak te behandelen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 september 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2009

De indiener klaagt over de problemen en vertragingen voor EU-burgers om een verklaring
van inschrijving te verkrijgen in Frankrijk. Zij beweert dat zij vijf maanden heeft moeten
wachten, alvorens de Franse autoriteiten haar dit document verstrekten.
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Onder de Richtlijn 2004/38/EG1 wordt het verblijfsrecht van EU-burgers voor een periode 
van meer dan drie maanden aangetoond met een verklaring van inschrijving. Het recht op 
duurzaam verblijf wordt aangetoond aan de hand van een document dat duurzaam verblijf
bevestigt. De inschrijving heeft tot doel de nationale autoriteiten ervan te verzekeren dat EU-
burgers de voorwaarden voor het recht tot verblijf naleven.

Verblijfskaarten voor EU-burgers werden door de richtlijn afgeschaft. De verklaringen van 
inschrijving die hen vervangen, dienen veel sneller te worden verstrekt en dienen een betere 
weergave te geven van het feit dat het verblijfsrecht aan EU-burgers rechtstreeks wordt 
verleend door het Verdrag en niet door de lidstaten.

Het recht van de indiener om als EU-burger in Frankrijk te verblijven is om die reden niet 
afhankelijk van het voldoen aan administratieve procedures. Als een EU-burger voldoet aan 
de voorwaarden van Richtlijn 2004/38, dan heeft hij/zij het recht om te verblijven in het 
gastland vanaf dat ogenblik. De aan EU-burgers door de ontvangende lidstaat verstrekte
documenten bevestigen enkel dit recht. Dus, als een EU-burger zich niet inschrijft bij de 
autoriteiten van het gastland, dan heeft hij/zij nog steeds het recht er te verblijven, als hij/zij 
aan de voorwaarden voldoet. Het verblijfsrecht kan derhalve niet ophouden vanwege dit 
administratieve probleem. 

Om aan de bepalingen van Richtlijn 2004/38/EG te voldoen, heeft Frankrijk de wet op inreis 
en verblijf van vreemdelingen en het recht op asiel ingevoerd (CESEDA), gewijzigd bij 
Decreet 2007/371 van 21 maart 2007. 

Artikel 8 en artikel 19, lid 2 van Richtlijn 2004/38/EG bepalen dat de verklaring van 
inschrijving en het document ter staving van duurzaam verblijf respectievelijk “onmiddellijk” 
en “zo spoedig mogelijk” verstrekt moeten worden. Artikel L-121-2 en artikel R-122-1 van de 
CESEDA zetten artikel 8, lid 2 en artikel 19, lid 2 van de richtlijn correct om. 

De Commissie onderzoekt beschikbaar bewijsmateriaal om te zien of dit een op zichzelf 
staand geval is.

                                               
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, PB L 
158 van 30 april 2004.


