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Verzoekschrift 7/2005, ingediend door Frank Semmig (Duitse nationaliteit), over de 
ingewikkelde procedures die niet-EU-burgers met een verblijfsvergunning in het 
Verenigd Koninkrijk en Duitsland moeten doorlopen om naar Ierland te kunnen reizen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, een Duits staatsburger, woont met zijn Russische vrouw in het Verenigd Koninkrijk, 
waar beiden hun wettige verblijfplaats hebben. Zijn vrouw heeft daarnaast een Duitse 
verblijfsvergunning. Hij klaagt over de moeilijkheden die zijn vrouw ondervindt als zij hem 
op lange zakenreizen naar Ierland wil vergezellen, aangezien zij elke keer in Londen een 
enkelvoudig visum moet aanvragen en daar ophalen. Indiener voelt zich tevens beperkt in zijn 
recht op vrij verkeer, omdat hij voor iedere visumaanvraag van zijn vrouw informatie moet 
verstrekken over zijn persoonlijke en financiële omstandigheden en een gedetailleerd 
reisschema moet voorleggen, dat zorgvuldig wordt gecontroleerd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 mei 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 februari 2006

De feiten:

Indiener is een Duits staatsburger die is gehuwd met een Russisch staatsburger. Het echtpaar 
woont in het Verenigd Koninkrijk. Indiener, die vaak op zakenreis naar Ierland moet, klaagt 
erover dat hij telkens een visum voor zijn vrouw moet aanvragen opdat zij hem kan 
vergezellen. Deze procedure neemt een week in beslag. Nadat er zes of zeven keer een 
enkelvoudig visum is afgegeven stuurt de Ierse ambassade de volgende aanvraag naar Dublin, 
en het duurt dan zes tot acht weken voor deze is verwerkt. Indiener geeft aan dat hij bij de 
Ierse ambassade geen meervoudig visum voor zijn echtgenote kan aanvragen, omdat de 
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verwerking van deze aanvraag minimaal acht weken in beslag neemt. 

Indiener verbaast zich erover dat Zwitserland, dat nota bene geen EU-lidstaat is, 
niet-EU-burgers met een verblijfsvergunning voor een EU-lidstaat zonder visum toelaat op 
zijn grondgebied, terwijl Ierland dat niet doet. 

- Indiener is van mening dat Ierland zijn verplichtingen op het gebied van vrij verkeer niet 
nakomt, aangezien het land hem verplicht persoonlijke en financiële gegevens alsook 
informatie over zijn reisplannen en hotelboekingen te verstrekken bij de aanvraag van een 
visum voor zijn echtgenote.

- Indiener beklaagt zich erover dat de Ierse ambassade in Londen telefonisch controleert of hij 
en zijn echtgenote daadwerkelijk in het geboekte hotel verblijven, en is van mening dat hij 
niet verplicht is om deze informatie aan de ambassade te verstrekken.

- Indiener is van mening dat het feit dat zijn vrouw moet beschikken over een inreisvisum dat 
alleen via een dergelijke lange procedure te verkrijgen is, een vorm van discriminatie is ten 
opzichte van zijn echtgenote omdat zij Russische is. 

Juridische beoordeling

De visumplicht

Overeenkomstig de toepasselijke communautaire wetgeving inzake vrij verkeer en verblijf 
moeten de lidstaten alle EU-burgers die in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning 
of geldig paspoort toegang verlenen tot hun grondgebied. Familieleden van EU-burgers die 
zelf geen EU-burger zijn kunnen ertoe worden verplicht een inreisvisum over te leggen, 
afhankelijk van hun nationaliteit. 

Rusland wordt vermeld in bijlage 1 van Verordening (EG) nr. 539/20011, een lijst van derde 
landen waarvan de burgers bij overschrijding van de buitengrenzen van de lidstaten een visum 
over moeten leggen. Ierland, dat geen deel heeft genomen aan de aanneming van deze 
verordening, onderwerpt Russische staatsburgers aan de visumplicht op grond van zijn eigen 
nationale wetgeving. 

Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat 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 familieleden2, die de 
huidige communautaire wetgeving inzake vrij verkeer en verblijf met ingang van
30 april 2006 zal vervangen, erin voorziet dat het bezit van een geldige verblijfsvergunning
familieleden van EU-burgers vrijstelt van de visumplicht. Vanaf deze datum zal de echtgenote 
van indiener naar Ierland kunnen reizen op vertoon van een geldig paspoort en een
verblijfsvergunning die in het Verenigd Koninkrijk is afgegeven.

  
1 PB L 81 van 21.3.2001.

2 PB L 158 van 30.4.2004.
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Het bezit van een verblijfsvergunning die is afgegeven door een Schengenland wordt nu al 
beschouwd als gelijkwaardig aan het bezit van een visum. Familieleden van een EU-burger 
met een dergelijke verblijfsvergunning mogen op basis van dit document, zonder visum, 
maximaal drie maanden in het Schengengebied verblijven en zich daarbinnen vrijelijk 
bewegen. Deze gelijkwaardigheid tussen verblijfsvergunning en visum geldt slechts in de 
landen die het Schengenacquis in zijn geheel toepassen. Aangezien Ierland niet deelneemt aan 
dit gedeelte van het acquis is deze gelijkwaardigheid daar niet van toepassing.

Uitgaand van de huidige Gemeenschapswetgeving vormt het feit dat Ierland indieners 
Russische vrouw, die in het bezit is van een verblijfsvergunning voor het Verenigd 
Koninkrijk, de verplichting oplegt een inreisvisum over te leggen dan ook geen inbreuk op de 
Gemeenschapswetgeving.

Het zij opgemerkt dat Zwitserland in 2000 eenzijdig heeft besloten zijn 
vreemdelingenwetgeving te wijzigen, waardoor houders van een verblijfsvergunning die is 
afgegeven door een lidstaat nu zonder visum het Zwitserse grondgebied mogen betreden voor 
een kort verblijf.1

Voorwaarden en wachttijden voor de afgifte van visa

Teneinde een visum te verstrekken aan de echtgenote van indiener, die hem wil vergezellen 
op een reis naar Ierland in het kader van de uitoefening van hun recht op vrij verkeer, mogen 
de Ierse autoriteiten slechts van haar verlangen dat zij haar paspoort of identiteitskaart 
overlegt en haar relatie met indiener aantoont. De richtlijnen die van toepassing zijn op het 
vrij verkeer van personen, en met name Richtlijn 73/148/EEG2, die van toepassing is op 
personen die diensten verrichten en personen te wier behoeve de dienst wordt verricht, 
voorzien erin dat de lidstaten familieleden van EU-burgers “alle faciliteiten” verlenen om de 
door hen benodigde visa te verkrijgen. Het is de lidstaten niet toegestaan begunstigden van het 
Gemeenschapsrecht die een visum aanvragen om hun grondgebied te mogen betreden te 
onderwerpen aan andere vereisten, of hen te vragen om meer documenten of informatie. Het 
is niet in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht om van EU-burgers te verlangen dat 
zij gedetailleerde informatie verstrekken met betrekking tot persoonsgegevens, reisplannen of 
hotelreserveringen. 

Een wachttijd van een week voor de afgifte van een visum lijkt niet buitensporig. Een 
wachttijd van zes tot acht weken voor de verwerking van een visumaanvraag nadat er eerder 

  
1 De Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat hebben op 26 oktober 2004 een 

overeenkomst ondertekend over de wijze waarop de Zwitserse Bondsstaat wordt betrokken bij de 
tenuitvoerlegging, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis. Als de Raad besluit de 
Schengenovereenkomst volledig te laten gelden voor de Zwitserse Bondsstaat, wordt de gelijkwaardigheid 
tussen verblijfsvergunning en visum van kracht en zullen houders van verblijfsvergunningen die in de 
Zwitserse Bondsstaat zijn afgegeven zich vrij kunnen verplaatsen binnen het Schengengebied voor een 
verblijf van maximaal drie maanden, op basis van hun verblijfsvergunning. Volgens hetzelfde principe 
zullen houders van een verblijfsvergunning die is afgegeven in een Schengenland naar Zwitserland kunnen 
reizen op basis van hun verblijfsvergunning. 

2 PB L 172 van 28.6.1973.
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zes of zeven maal een enkelvoudig visum is afgegeven, strookt echter niet met de verplichting 
van de lidstaten om familieleden van EU-burgers “alle faciliteiten” te verlenen om de 
benodigde visa te verkrijgen. 

De verplichting om familieleden van EU-burgers “alle faciliteiten” te verlenen heeft naar de 
mening van de Commissie ook gevolgen voor de aard van het verstrekte visum. Als duidelijk 
is dat de persoon in kwestie vaak naar een bepaalde lidstaat moet reizen in het kader van de 
uitoefening van zijn recht op vrij verkeer, zou hij een meervoudig inreisvisum met een lange 
geldigheidsduur moeten krijgen. De wachttijd voor de afgifte van een dergelijk visum zou 
daarnaast in overeenstemming moeten zijn met de verplichting om “alle faciliteiten” te 
verlenen. 

Controles door de Ierse ambassade in Londen

Ten aanzien van de controles die de Ierse ambassade in Londen uitvoert om te verifiëren of 
het echtpaar inderdaad in het opgegeven hotel in Ierland verblijft, moet worden opgemerkt dat 
het Gemeenschapsrecht alleen bepaalt dat de lidstaten van EU-burgers mogen verlangen dat 
zij hun aanwezigheid op het besbetreffende grondgebied melden.

Conclusie

De Commissie is voornemens contact op te nemen met de Ierse autoriteiten over de 
bovengenoemde praktijken, die mogelijk een inbreuk vormen op het Gemeenschapsrecht.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2007

Zoals aangekondigd in het antwoord op dit verzoekschrift, hebben de Commissiediensten op 
23 december 2005 schriftelijk contact opgenomen met de Ierse autoriteiten. In dit schrijven 
wezen zij erop op dat, teneinde een visum te verstrekken aan indieners echtgenote – een 
Russisch staatsburger –, de Ierse autoriteiten haar slechts mogen verzoeken een paspoort over 
te leggen en haar familieband met indiener aan te tonen. 

Voorts merkten de Commissiediensten op dat een wachttijd van zes tot acht weken voor de 
verwerking van een visumaanvraag, nadat er reeds zes of zeven enkelvoudige
visumaanvragen zijn toegekend, niet in overeenstemming is met de verplichting van de 
lidstaten om familieleden van EU-burgers alle faciliteiten te verlenen om de door hen 
benodigde visa te verkrijgen. Wat de controles van de Ierse ambassade in Londen betreft in 
verband met het verblijf van indiener en zijn echtgenote in het opgegeven hotel, wezen zij 
erop dat de communautaire wetgeving slechts bepaalt dat de lidstaten EU-burgers ertoe 
mogen verplichten hun aanwezigheid op het desbetreffende grondgebied te melden.

De Ierse autoriteiten hebben geantwoord bij brief van 13 april 2006. Daarin legden zij uit dat, 
gedurende de afgelopen twaalf maanden, echtgenotes van EU-burgers die zelf staatsburger 
zijn van een derde land en naar Ierland willen reizen, voor een visumaanvraag het paspoort 
van hun partner, hun eigen paspoort, de originele trouwakte en drie foto’s over hebben 
moeten leggen. Indien de EU-burger de staatsburger van een derde land niet vergezelde
golden aanvullende eisen.



CM\657078NL.doc 5/6 PE 369.930/REV

NL

Op 13 juni 2006 schreven de Commissiediensten de Ierse autoriteiten opnieuw en herinnerden 
hen eraan dat, overeenkomstig Richtlijn 2004/38/EG 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 229 van 29.6.2004), die sinds 30 april 2006 van kracht is en 
Richtlijn 73/148/EEG heeft vervangen, burgers van de Unie niet alleen met een geldig 
paspoort, maar ook met een geldige identiteitskaart naar een andere lidstaat mogen reizen,
hetgeen op grond van de voorheen geldende communautaire instrumenten betreffende vrij 
verkeer en verblijf ook al het geval was. Nieuw in deze richtlijn is de bepaling in artikel 5,
lid 2 dat een geldige verblijfskaart als bedoeld in artikel 10 familieleden die niet de 
nationaliteit van een lidstaat bezitten vrijstelling van de visumplicht verleent.

De Ierse Immigration Act 2004 (visas) Order 2006 bepaalt in artikel 3 (b), punt ii) en iii) dat 
niet-onderdanen die in het bezit zijn van een geldige permanente verblijfskaart op grond van 
Verordening 16, of een geldige verblijfskaart op grond van Verordening 7 van de Ierse 
European Communities (Free Movement of Persons) Regulations 2006, niet in het bezit 
hoeven te zijn van een geldig Iers visum wanneer zij in Ierland aankomen. 
De bovengenoemde omzettingsbepaling is echter niet in overeenstemming met 
Richtlijn 2004/38/EG aangezien, overeenkomstig het daarin bepaalde, een verblijfskaart 
familieleden vrijstelt van de visumplicht, ongeacht de lidstaat waarin deze verblijfskaart is
afgegeven. De Ierse omzettingswetgeving verleent alleen vrijstelling van de visumplicht aan 
familieleden die in het bezit zijn van een verblijfskaart die in Ierland is afgegeven.

Derhalve mag van een familielid van een EU-burger die zelf geen EU-burger is, maar wel in 
het bezit is van een verblijfskaart die door een van de lidstaten is afgegeven, niet worden 
verlangd dat hij een visum overlegt. Deze regel dient naar de mening van de 
Commissiediensten ook te gelden als het familielid met een verblijfskaart onvergezeld naar 
Ierland reist om zich daar bij de EU-burger te voegen.

De Commissiediensten benadrukten dat de bovengenoemde opmerking is gemaakt behoudens 
eventuele andere opmerkingen die in de toekomst nog zouden kunnen volgen met betrekking 
tot de thans onderzochte verenigbaarheid van de Ierse wetgeving met Richtlijn 2004/38/EG. 
Daarnaast herinnerden zij eraan dat ze herhaaldelijk klachten hebben ontvangen over
visumvereisten voor familieleden, waarover afzonderlijke brieven naar de Ierse autoriteiten 
zijn gestuurd. Dit kan erop wijzen dat er sprake is van een consequente administratieve 
praktijk die niet in overeenstemming lijkt te zijn met het Gemeenschapsrecht.

Met betrekking tot de kwestie van de trage afhandeling van de visumaanvragen, wezen de 
Commissiediensten erop dat artikel 5, lid 2 van Richtlijn 2004/38/EG, net als de voorgaande 
communautaire rechtsinstrumenten op dit gebied, bepaalt dat de lidstaten familieleden die niet 
de nationaliteit van een lidstaat bezitten en niet in het bezit zijn van een geldige verblijfskaart 
alle faciliteiten moeten verlenen om de benodigde visa kosteloos te verkrijgen. Met de 
introductie van Richtlijn 2004/38/EG kan het visum nu bovendien via een versnelde 
procedure worden afgegeven. Overeenkomstig deze bepaling wordt in artikel 4, lid 3 (b) van 
de Ierse European Communities (Free Movement of Persons) Regulations 2006 betreffende 
het vrije verkeer1 waarmee Richtlijn 2004/38/EG is omgezet naar Iers recht, gesteld dat de 

  
1 Statutory Instrument nr. 226 van 2006
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minister een aanvraag voor een Iers visum voor een familielid zoals bedoeld in lid 3 (a), zo 
spoedig mogelijk en kosteloos, volgens een versnelde procedure in behandeling moet nemen.

Derhalve is een wachttijd van zes tot acht weken voor de afgifte van een visum niet te 
verenigen met bovengenoemde bepalingen, zelfs niet als er sprake zou zijn van complicerende 
omstandigheden.

De Ierse autoriteiten hebben bij brief van 25 september 2006 geantwoord. Zij bestrijden dat 
artikel 5, lid 2 van Richtlijn 2004/38/EG op Ierland van toepassing is. In het kader van de 
verificatie van de Ierse omzettingsmaatregelen overwegen de Commissiediensten de 
mogelijkheid om tegen Ierland een inbreukprocedure in te leiden betreffende dit standpunt.

Ten aanzien van de vertragingen in de afgifte van visa verklaarden zij dat, hoewel sommige 
gevallen bijzonder tijdrovend kunnen zijn, de meeste aanvragers bij de ambassade in Londen 
op dit moment binnen vijf werkdagen een antwoord ontvangen en dat de visumaanvragen die 
naar Dublin worden doorverwezen binnen anderhalf tot twee weken worden verwerkt op basis 
van een versnelde procedure. De richtsnoeren ten aanzien van de afhandeling van 
visumaanvragen zijn inmiddels herzien; deze herziening zal naar de Commissiediensten
worden doorgestuurd.
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