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problemen bij de afgifte van toeristenvisa aan Algerijnse familieleden door de 
Italiaanse ambassade

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is een Italiaans staatsburger van Algerijnse afkomst die woonachtig is in het 
Verenigd Koninkrijk.

Het Italiaanse consulaat in Londen heeft, evenals het Italiaanse consulaat in Algiers, om naar 
zijn mening onduidelijke redenen geweigerd zijn moeder en zus een toeristenvisum te 
verstrekken voor een reis naar Rome.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 juli 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 18 december 2012

Indiener, een Italiaans staatsburger van Algerijnse afkomst die woonachtig is in het Verenigd 
Koninkrijk, beklaagt zich over de problemen waarop zijn moeder en zus, Algerijnse 
staatsburgers die woonachtig zijn in Algerije, stuitten bij een visumaanvraag bij het Italiaanse 
consulaat in Algiers.

Indieners moeder en zus vallen niet onder de definitie "gezinsleden" van artikel 2 van 
Richtlijn 2004/38/EG. Daarnaast blijkt niet uit de informatie waarover de Commissie beschikt 
dat indieners moeder en zus binnen de werkingssfeer van artikel 3, lid 2, van Richtlijn 
2004/38/EG vallen.
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Indieners moeder en zus lijken derhalve geen recht op vrij verkeer te hebben uit hoofde van 
Richtlijn 2004/38/EG. De afgifte van visa aan onderdanen van een derde land, zoals indieners 
moeder en zus, valt dus onder de bepalingen van de Visumcode.

In de Visumcode, artikel 6, lid 1, wordt bepaald dat een visumaanvraag "wordt onderzocht en 
er wordt over beslist door het consulaat van de bevoegde lidstaat in het ambtsgebied waarvan 
de aanvrager legaal woonachtig is."

Artikel 6, lid 2, van de Visumcode bepaalt dat "de bevoegde lidstaat onderzoekt en beslist 
over een aanvraag van een onderdaan van een derde land die zich legaal in zijn ambtsgebied 
bevindt, maar er niet verblijft, indien de aanvrager de indiening van de aanvraag [daar] 
voldoende heeft gemotiveerd." In de richtsnoeren voor de uitvoering van de Visumcode1, deel 
II, punt 2.8, wordt vermeld dat het consulaat dient te bepalen of de door de aanvrager 
overgelegde motivering aanvaardbaar is.

De bevoegde lidstaat is de hoofdbestemming of enige bestemming of, in het geval van 
voorgenomen verblijven op diverse bestemmingen waarvan geen enkele als hoofdbestemming 
kan worden beschouwd, de lidstaat waarvan de aanvrager de buitengrens wil passeren om het 
Schengengebied te betreden.

Het consulaat dat bevoegd is om de visumaanvragen van indieners moeder en zus te 
behandelen is derhalve het Italiaanse consulaat in Algiers.

Volgens de Visumcode, artikel 19, lid 1, dient een ontvankelijk geachte visumaanvraag (deze 
moet bijvoorbeeld worden ingediend binnen de door de Visumcode, artikel 9, lid 1, 
vastgestelde termijn en de in artikel 10, lid 3, onder a) tot en met c), genoemde elementen 
bevatten; de biometrische gegevens van de aanvrager moeten zijn verzameld (indien van 
toepassing) en de visumleges moeten zijn geïnd) te worden aanvaard en onderzocht door het 
consulaat. De afgifte van het bewijs van voldoende middelen van bestaan door de aanvrager 
dient pas te worden beoordeeld tijdens het onderzoeken van de aanvraag en maakt geen deel 
uit van de ontvankelijkheidscriteria.

De Visumcode bevat bovendien geen bepalingen over het verblijf van personen die garant 
staan voor de reiskosten van een aanvrager.

In deze zaak zou het Italiaanse consulaat in Algiers de aanvragen moeten hebben aanvaard 
indien aan de ontvankelijkheidscriteria was voldaan en de overgelegde documenten en 
informatie als bewijs van voldoende financiële middelen van de aanvragers tijdens het 
onderzoek waren geverifieerd. Naar het schijnt zijn dergelijke documenten overgelegd en was 
indiener bereid garant te staan voor het verblijf van de twee vrouwen in Italië. Indien het 
Italiaanse consulaat in Algiers niet in staat was om de echtheid en geloofwaardigheid te 
verifiëren van de overgelegde documenten als bewijs van voldoende middelen van indiener 
om de verblijfskosten te dekken, omdat de diverse documenten uit het Verenigd Koninkrijk 

                                               
1 Uitvoeringsbesluit van de Commissie nr. (2010) 1620 definitief van 19 maart 2010 tot vaststelling van een 
handleiding voor de behandeling van visumaanvragen en de wijziging van afgegeven visa.
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afkomstig waren, had dit consulaat het Italiaanse consulaat in Londen kunnen benaderen, dat 
kennis heeft van de diverse in het Verenigd Koninkrijk afgegeven verblijfsvergunningen en
bankafschriften kan kunnen verifiëren, enz.

Op basis van indieners informatie lijken de Italiaanse autoriteiten de bepalingen van de 
Visumcode betreffende het vaststellen van de bevoegde lidstaat op correcte wijze te hebben 
toegepast. Met betrekking tot de toepassing van de bepalingen inzake ontvankelijkheid zal de 
Commissie de Italiaanse autoriteiten verzoeken om nadere informatie over deze zaak, 
teneinde na te gaan of het consulaat in strijd met het EU-recht heeft gehandeld op het gebied 
van de behandeling van visumaanvragen. Hiertoe dient indiener echter om toestemming te 
worden gevraagd voor het bekendmaken van zijn identiteit en persoonlijke gegevens in 
contacten met de Italiaanse autoriteiten.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 oktober 2011

De Commissie heeft de kwesties die in zijn eerste antwoord ter sprake zijn gekomen bij de 
Italiaanse autoriteiten aan de orde gesteld, en (na om nadere gegevens en goedkeuring van de 
indiener verzocht te hebben) de persoonlijke gegevens van de twee betreffende personen 
doorgezonden zodat de Italiaanse autoriteiten de aanvragen kunnen terugvinden en de 
afhandeling van de zaak kunnen onderzoeken. De Italiaanse autoriteiten hebben de 
Commissie geïnformeerd dat zij niet over aantekeningen beschikken dat de aanvragers hun 
consulaire diensten of de dienstverlener hebben benaderd.

Conclusie

Op grond van de informatie afkomstig van de indiener heeft het er de schijn van dat de 
Italiaanse autoriteiten de bepalingen van de Visumcode inzake ontvankelijkheid niet correct 
hebben toegepast. Aangezien de Italiaanse autoriteiten geen documenten beschikbaar hebben 
is het echter niet mogelijk om tot een definitief standpunt te komen.

De Commissie merkt op dat de Italiaanse autoriteiten tevens hebben gesteld dat het niet tot de 
normale gang van zaken behoort om visumaanvragen aan de balie te weigeren.


