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Betreft: Verzoekschrift 1442/2008, ingediend door CB (Engelse nationaliteit), gesteund 
door 100 medeondertekenaars, over de negatieve gevolgen van de lengte van de 
Britse procedures voor het verlenen van verblijfsvergunningen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De indiener klaagt over de duur van de Britse procedures voor het verlenen van 
verblijfsvergunningen aan de echtgenoten van Europese en EER-burgers. Volgens de indiener 
moest zij acht maanden wachten voordat ze haar verblijfsvergunning kreeg. De indiener 
vestigt de aandacht op de aanzienlijke ongemakken die door deze lange procedures worden 
veroorzaakt. Zo kon zij geen werk zoeken of Groot-Brittannië niet verlaten omdat 
persoonlijke documenten die bij de aanvraag waren gevoegd, tot de afgifte van de 
verblijfsvergunning door de Britse autoriteiten werden vastgehouden. De indiener stelt dat de 
Britse autoriteiten niet voldoen aan de relevante Europese wetgeving en verzoekt het 
Europees Parlement om deze zaak te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 15 mei 2009

Opmerkingen van de Commissie

In artikel 18 van het EG-Verdrag wordt bepaald dat iedere burger van de Unie het recht heeft 
vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de 
beperkingen en voorwaarden die bij dit Verdrag en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn 
vastgesteld. De respectievelijke beperkingen en voorwaarden zijn te vinden in Richtlijn
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2004/38/EG1 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 
lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden.

In artikel 8, lid 2, van de richtlijn wordt bepaald dat het verblijfsrecht van EU-burgers wordt 
vastgesteld door de onmiddellijke afgifte van een verklaring van inschrijving. In artikel 16, lid 
2, van de richtlijn wordt bepaald dat het duurzaam verblijfsrecht van EU-burgers wordt 
vastgesteld door de onmiddellijke afgifte van een document ter staving van hun duurzaam 
verblijfsrecht.

In artikel 10, lid 1, van de richtlijn wordt bepaald dat het verblijfsrecht van familieleden van 
een EU-burger die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten, wordt vastgesteld door de 
afgifte van een document, "verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie" 
genoemd, binnen zes maanden na de datum van indiening van een aanvraag. Een verklaring 
dat de aanvraag om een verblijfskaart is ingediend, wordt onmiddellijk afgegeven. In artikel 
20, lid 1, van de richtlijn wordt bepaald dat het duurzaam verblijfsrecht van familieleden van 
een EU-burger die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten, wordt vastgesteld door de 
afgifte van een duurzame verblijfskaart. Dit gebeurt binnen zes maanden na de datum van 
indiening van een aanvraag.

Om aan de bepalingen van Richtlijn 2004/38/EG te voldoen, heeft het Verenigd Koninkrijk de 
Immigratieverordeningen (Europese Economische Ruimte) 2006 in werking laten treden. Met 
deze verordeningen werd bovengenoemde Gemeenschapswetgeving correct en volledig 
omgezet.

De vertragingen in de afgifte van verblijfsdocumenten zijn in strijd met de
Gemeenschapswetgeving. Dit werd bevestigd door een arrest van het Europees Hof van 
Justitie in zaak C-157/03 Commissie vs. Spanje2, waarin Spanje werd veroordeeld voor het 
niet beslissen over een aanvraag binnen de termijn van zes maanden. 

Volgens de officiële website3 van het UK Border Agency behandelden de autoriteiten van het 
Verenigd Koninkrijk in maart 2009 nog steeds per post opgestuurde aanvragen om een 
verklaring van inschrijving ontvangen vóór mei 2008 en per post opgestuurde aanvragen om
een verblijfskaart, een duurzame verblijfskaart en een document ter staving van verblijfsrecht 
ontvangen vóór februari 2008. 

Ten aanzien van het vasthouden van reisdocumenten en wat betreft de toepasselijke 
Gemeenschapswetgeving inzake de bij de aanvraag om een verblijfsvergunning te voegen
documenten, heeft het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig artikel 8, lid 3, onder a), artikel 
8, lid 5, onder a) en artikel 10, lid 2, onder a), het recht om, samen met de aanvraag om een 
verblijfsdocument, de voorlegging van een geldig reisdocument te vragen. In de artikelen
wordt niet bepaald dat de originele reisdocumenten mogen worden vastgehouden tot er een 
beslissing is genomen over de aanvraag om een verblijfsvergunning of -kaart.

De lidstaten hebben het recht om de echtheid van reisdocumenten na te gaan. Het vasthouden 

                                               
1 PB L 158 van 30.04.2004, blz. 77.
2 Arrest van 14 april 2005 in zaak C-157/03, Commissie vs. Spanje, Jurisprudentie 2005, blz. I-2911.
3 http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/applyingundereuropeanlaw
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van originele reisdocumenten tot een beslissing is genomen over een aanvraag om een 
verblijfskaart, vormt echter een onverdedigbare belemmering van het recht van vrij verkeer en 
verblijf op het grondgebied van een andere lidstaat voor EU-burgers en hun familieleden. Dit 
is eveneens in strijd met de richtlijn, aangezien deze documenten krachtens artikel 4, lid 1, en 
artikel 5, lid 1, ervan nodig zijn om het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied 
van een andere lidstaat te doen gelden.

De Commissie heeft bovendien meer dan 100 individuele klachten ontvangen over deze 
kwestie. Bijgevolg heeft ze de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk op 19 maart 2009 
gecontacteerd met de vraag haar te informeren over alle maatregelen (op vlak van wetgeving, 
administratie, organisatie en personeelsuitbreiding) die worden getroffen teneinde de 
aanklagers de verzochte documenten te bezorgen, de achterstand zo snel mogelijk weg te 
werken en in de toekomst te zorgen voor de naleving van de verplichtingen van Richtlijn 
2004/38/EG. Er werd ook een indicatief tijdschema gevraagd.

De Commissie heeft nog geen antwoord ontvangen.


