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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 932/2007, ingediend door Philip Andrews (Ierse nationaliteit), over 
de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2004/38/EG met betrekking tot de eisen aan reizen 
en visa voor de echtgenoten van onderdanen van de EU

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is een Iers staatsburger die getrouwd is met een Russisch staatsburger. Met de 
indiening van dit verzoekschrift vraagt hij het Europees Parlement om heldere en bondige 
informatie te gaan publiceren over het huidige beleid en de eisen van elk Europees land met 
betrekking tot het reizen van de echtgenoten van Europese burgers uit landen buiten de EU 
naar hun land. Ook vraagt hij het Europees Parlement om deze kwestie aan de bevoegde 
autoriteiten voor te leggen. Hij beweert dat zij, in hun poging om als gezin naar verschillende 
Europese landen te reizen, werden geconfronteerd met zeer verschillende soorten reacties van 
de consulaten, regels en ongemakken. Het verzoek om brieven met uitnodigingen, 
verzekeringspolissen, reistickets en informatie over concrete havens van binnenkomst te 
overleggen, zodat zijn vrouw een visum kon krijgen om hem en hun kinderen op hun reis 
binnen Europa te vergezellen, is niet alleen lastig maar belemmert ook zijn vrijheid van reizen 
in de EU. Hij moest voldoen aan verschillende eisen van consulaten die hetzelfde land in 
verschillende hoofdsteden vertegenwoordigen. Zo eiste het Nederlandse consulaat in Moskou 
dat er informatie over hotelreserveringen en een verzekeringspolis werden overgelegd en dat 
er gebruik werd gemaakt van een bedrijf om een visum te kunnen aanvragen. Het Bulgaarse 
consulaat in Moskou wilde ook de reistickets en verzekeringspolis zien, enz.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 februari 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

De indiener van het verzoekschrift, een Iers staatsburger die getrouwd is met een Russisch 
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staatsburger, beklaagt zich erover dat nationale procedures voor de afgifte van Schengen 
inreisvisa voor gezinsleden van een EU-burger vaak in strijd met de Gemeenschapswetgeving 
zijn, omdat niet in Richtlijn 2005/38/EG genoemde documenten worden verlangd of 
visumkosten in rekening worden gebracht en de procedures soms lang en moeizaam zijn.

Volgens Richtlijn 2004/38/EG hebben familieleden het recht een EU-burger te begeleiden of 
zich bij hem te voegen in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit. Dit 
recht is afgeleid van hun familieband met de EU-burger.

Zoals bepaald in artikel 5, lid 2, van de richtlijn mogen lidstaten uit hoofde van Verordening 
(EG) nr. 539/2001, ingeval de EU-burger het recht heeft vrij op zijn grondgebied te reizen en 
te verblijven, van het familielid dat onderdaan is van een derde land overeenkomstig de 
verordening een inreisvisum verlangen.

Zoals bevestigd door het Europese Hof van Justitie1 hebben zulke familieleden niet alleen het 
recht op toegang tot het grondgebied van de lidstaat, maar ook het recht op verkrijging van 
een inreisvisum. De lidstaten moeten deze personen alle faciliteiten verlenen om de nodige 
visa te verkrijgen, die zo spoedig mogelijk via een versnelde procedure kosteloos moeten 
worden afgegeven. 

Aangezien dit recht uitsluitend van de familiebanden is afgeleid, mag het gastland van de 
familieleden die een inreisvisum aanvragen, een geldig paspoort  en een bewijs van 
verwantschap verlangen. Er mogen geen andere documenten zoals bewijs van huisvesting, 
voldoende bestaansmiddelen, een uitnodiging of terugreisticket worden verlangd.

Op 10 december 2008 heeft de Commissie een verslag over de toepassing van Richtlijn 
2004/38/EG2 goedgekeurd. In dat verslag werd onderstreept dat familieleden uit derde landen 
vaak met problemen worden geconfronteerd, wanneer zij een inreisvisum aanvragen. 

Conclusies

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de correcte omzetting en toepassing van de richtlijn en 
zien erop toe dat de visumprocedure in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht is. De 
Commissie werkt nauw samen met de lidstaten om ervoor te zorgen dat de richtlijn naar
behoren in de diverse EU-lidstaten wordt omgezet en toegepast. De Commissie komt in de 
eerste helft van 2009 met een leidraad om de lidstaten te helpen bij de oplossing van een 
aantal kwesties, waaronder inreisvisa, die bij de omzetting of toepassing ervan problematisch 
zijn gebleken.

                                               
1 Zie o.a. arrest van het Hof van 31 januari 2006 in zaak C-503/03 Commissie versus Spanje (Jur. 2006, blz. I-
1097) 
2 Te vinden via http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0840:FIN:NL:PDF.


