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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0006/2013, ingediend door Mohamed Musa Gbondo Sama (Duitse 
nationaliteit), over vermeende ongelijke behandeling door de Duitse overheid in 
verband met een visumaanvraag

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt dat de procedure voor het aanvragen van een visum voor een kind dat hij heeft 
geadopteerd uit Sierra Leone extreem lang aansleept. Volgens hem staat deze procedure gelijk 
aan discriminatie en ongelijke behandeling door de Duitse overheid. Indiener verwijst in deze 
context naar Richtlijn 2000/43/EG van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel 
van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming. Hij is van mening 
dat de Duitse overheid in strijd met deze richtlijn handelt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 september 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 januari 2014

Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel 
van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming1 is niet van 
toepassing op visumaanvraagprocedures. Dit vloeit voort uit artikel 3, lid 2, van de Richtlijn, 
waarin de werkingssfeer wordt omschreven en expliciet wordt bepaald dat "deze richtlijn niet 
van toepassing is op verschillen in behandeling gebaseerd op nationaliteit en geen afbreuk 
doet aan voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen en 
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http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32000L0043&model=guichett.
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staatlozen tot c.q. op het grondgebied van de lidstaten, noch aan enige behandeling die het 
gevolg is van de juridische status van de betrokken onderdanen van derde landen en 
staatlozen."

Het verzoekschrift heeft betrekking op een procedure voor het verkrijgen van toegang tot 
Duitsland door een onderdaan van een derde land, en valt daarom niet onder het EU-recht. De 
Commissie kan dus niet bemiddelen in deze zaak. 


