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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 2889/2013, ingediend door Tongwa Joseph Jingwa 
(Kameroense nationaliteit), over de toepassing van Richtlijn 2004/38 over het 
vrij verkeer van personen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is de echtgenoot van een EU-burger (Britse nationaliteit) die in Duitsland woont. De
inhoud van het verzoekschrift is niet erg duidelijk, maar het lijkt erop dat hij in beroep gaat 
tegen de beslissing van de Duitse autoriteiten die bevoegd zijn voor het afgeven van 
verblijfsvergunningen; deze hebben geweigerd zijn aanvraag te verlengen (hij voegt een kopie 
van zijn verblijfsvergunning bij in bijlage nr. 6). Hij meent dat hij dezelfde rechten heeft als 
elke EU-burger. Hij geniet deze rechten ingevolge Richtlijn 2004/38 betreffende het recht van 
vrij verkeer voor de burgers van de Unie en hun familieleden en de nationale 
uitvoeringshandeling daarvan. Hij meent dat het optreden van de Duitse autoriteiten onwettig 
is en vraagt het EP om hem te helpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 december 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 maart 2015

Het verzoekschrift betreft het verblijfsrecht in Duitsland van een persoon van Kameroense 
nationaliteit die getrouwd is met een Britse staatsburger. 



PE554.662v01-00 2/3 CM\1056141NL.doc

NL

In het verzoekschrift worden de feiten niet erg duidelijk vermeld, maar het lijkt erop dat 
indiener in 1991 als student naar Duitsland is gegaan. Hij kreeg een verblijfsvergunning als 
student en trouwde in 1995 met zijn echtgenote. Toen zij hem heeft verlaten, is zij 
teruggekeerd naar het Verenigd Koninkrijk. Indiener en de Duitse autoriteiten blijken het niet 
eens te zijn over het exacte moment dat zij teruggekeerd is naar het VK: volgens hem was dat 
in 2001, volgens de Duitse autoriteiten in 1996. In 2005 studeerde hij af aan de universiteit, 
waarna zijn verblijfsvergunning volgens de nationale wetgeving met één jaar verlengd werd 
opdat werk kon zoeken. Hij vond echter geen werk en zijn aanvraag voor een bijkomende 
verlenging van zijn verblijfsvergunning werd in oktober 2006 afgewezen. Hij werd gevraagd 
Duitsland te verlaten op straffe van uitzetting. Vervolgens heeft hij asiel aangevraagd in 
Duitsland. 

Indiener is de mening toegedaan dat hij, aangezien hij vijf jaar lang in Duitsland heeft 
gewoond met zijn echtgenote, als familielid van een EU-burger recht heeft op een permanente 
verblijfsvergunning. 

Opmerkingen van de Commissie 

Het verzoekschrift betreft hetzelfde onderwerp als een verzoekschrift dat indiener in 2009 
heeft ingediend en waarvan de behandeling werd afgesloten tijdens de commissievergadering 
van 15 en 16 maart 20111. Het onderhavige verzoekschrift bevat geen nieuwe feiten of 
juridische argumenten. 

Dientengevolge kan de Commissie slechts de informatie herhalen die ze eerder al meedeelde 
over het recht van indiener om in Duitsland te verblijven, overeenkomstig de Europese 
wetgeving inzake het vrij verkeer van personen. 

Artikel 21 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt 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 de Verdragen en de 
bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. Deze beperkingen en voorwaarden zijn 
terug te vinden in Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op 
het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden2.

Het recht van familieleden uit derde landen om in het gastland te verblijven is, in principe, 
afgeleid van het verblijfsrecht van de EU-burger voor wie dit recht hoofdzakelijk geldt en die 
zijn/haar recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend. 

In artikel 16 van Richtlijn 2004/38 is vastgelegd dat familieleden die niet de nationaliteit van 
een EU-lidstaat bezitten en die gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar legaal bij 
een EU-burger in een lidstaat hebben gewoond, recht hebben op duurzaam verblijf in die 
lidstaat. Het Hof heeft verduidelijkt dat de EU-burgers zelf moeten voldoen aan de 
voorwaarden voor duurzaam verblijf die zijn vastgelegd in artikel 16, lid 1, van de richtlijn, 
en dat, hoewel het duurzaam verblijfsrecht op basis van artikel 16 van Richtlijn 2004/38 
slechts sinds 30 april 2006 kan worden verkregen, bovendien ook verblijfsperiodes in 

                                               
1

Verzoekschrift 612/2009
2 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 30.4.2004, blz. 77).
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aanmerking moeten worden genomen die voltooid waren op het moment dat de richtlijn op 30 
juni 2006 in werking trad. Bovendien heeft het Hof verduidelijkt dat de verblijfsperiodes 
moeten voldoen aan de voorwaarden die op dat moment van kracht waren om beschouwd te 
kunnen worden als een wettelijk verblijf van vijf jaar.

Het is aan de betrokkene zelf om te bewijzen dat aan de voorwaarden voor duurzaam verblijf 
is voldaan. Het is niet duidelijk of indiener bij de Duitse autoriteiten duurzaam verblijf 
overeenkomstig Richtlijn 2004/38/EG heeft aangevraagd Als hij dat gedaan heeft, kunnen de 
Duitse autoriteiten hem vragen te bewijzen dat hij voldoet aan de voorwaarden voor duurzaam 
verblijf. In dat geval zou hij ook moeten bewijzen dat zijn echtgenote, die EU-burger is, 
voldeed aan de voorwaarden voor duurzaam verblijf, namelijk dat ze gedurende vijf jaar 
permanent in Duitsland heeft gewoond in overeenstemming met de toenmalige EU-wetgeving 
inzake vrij verkeer en dat ze voldeed aan de voorwaarden voor een verblijf langer dan drie 
maanden zoals bepaald in artikel 7 van Richtlijn 2004/38. De Duitse autoriteiten lijken echter 
de mening toegedaan te zijn dat zijn echtgenote slechts één jaar in Duitsland heeft gewoond. 

Conclusie

Bij gebrek aan nieuwe feiten kan de Commissie deze zaak niet voortzetten.


