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Betreft: Verzoekschrift 1784/2008, ingediend door Shina Memud (Nigeriaanse 
nationaliteit, woonachtig in Roemenië), over vermeende schendingen van 
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 
familieleden door het Verenigd Koninkrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, een onderdaan van Nigeria, gehuwd met een Roemeens staatsburger, stelt dat de 
ambassade van het Verenigd Koninkrijk in Roemenië hem bij twee gelegenheden een visum 
heeft geweigerd om zich bij zijn Roemeense echtgenote te kunnen voegen die in het Verenigd 
Koninkrijk werkt en studeert. Volgens indiener argumenteerden de Britse autoriteiten in hun 
eerste antwoord, dat hij geen Roemeense verblijfskaart had en daarom niet in staat was de 
bedoeling van zijn verblijf in Roemenië aan te tonen. Indiener legt uit dat hij na het verwerven 
van zijn Roemeense verblijfskaart opnieuw een visum heeft aangevraagd, echter dat dit 
opnieuw geweigerd werd, aangezien de Britse autoriteiten oordeelden dat hij onvoldoende
bewijs van het serieuze karakter van zijn huwelijk kon leveren. Indiener, die stelt dat zijn 
echtgenote zwanger is en dringend zijn bijstand nodig heeft, verzoekt het Europees Parlement 
eventuele schendingen van Richtlijn 2004/38/EG door het Verenigd Koninkrijk te 
onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 april 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009

‘Indiener, een Nigeriaans staatsburger die is getrouwd met een Roemeense, beklaagt zich 
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erover dat de Britse autoriteiten zijn rechten uit hoofde van Richtlijn 2004/38/EG1 hebben 
geschonden door hun weigering hem een inreisvisum te verstrekken omdat hij een 
schijnhuwelijk zou zijn aangegaan en door hem niet vrij te stellen van de visumplicht.

Overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Richtlijn 2004/38/EG mogen lidstaten, wanneer burgers 
van de EU gebruik maken van hun recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van 
de Unie, familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten onderwerpen aan de 
inreisvisumplicht. Het Hof van Justitie2 heeft bevestigd dat deze familieleden niet alleen het 
recht hebben het grondgebied van de lidstaat binnen te komen, maar voor dat doel ook een 
inreisvisum dienen te verkrijgen.

Aangezien het recht op afgifte van een inreisvisum uit hoofde van de richtlijn uitsluitend is 
afgeleid van de familieband, kunnen de lidstaten van familieleden die een inreisvisum 
aanvragen slechts verlangen dat een geldig paspoort wordt voorgelegd en dat de familieband 
wordt aangetoond. Er kunnen geen extra documenten worden verlangd, zoals een 
huisvestingsverklaring, een bewijs van voldoende middelen, een uitnodiging of een 
retourticket. Dit neemt echter niet weg dat de lidstaten uit hoofde van artikel 35 van de 
richtlijn in geval van gerede twijfel kunnen onderzoeken of het familielid van buiten de Unie 
een schijnhuwelijk is aangegaan. De eis van de Britse autoriteiten om bewijzen te overleggen 
van communicatie tussen hem en zijn echtgenote uit de periode voorafgaand aan het huwelijk 
is niet in strijd met het Gemeenschapsrecht.

Artikel 5, lid 2, van de richtlijn stelt familieleden vrij van de visumplicht indien zij 
beschikken over een geldige verblijfskaart die is afgegeven krachtens artikel 10 van de 
richtlijn. Dergelijke verblijfskaarten worden echter afgegeven aan familieleden van burgers 
van de Unie die gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrij verkeer en zijn verhuisd naar 
een andere dan hun eigen lidstaat. Indiener beschikt niet over een dergelijke verblijfskaart,
aangezien zijn verblijfskaart is afgegeven uit hoofde van nationale Roemeense wetgeving 
inzake gezinshereniging met eigen onderdanen.

De Commissie heeft de klacht van indiener direct ontvangen en hem haar analyse in het licht 
van de toepasselijke Gemeenschapswetgeving op 10 december 2008 en 23 februari 2009 doen 
toekomen. In haar antwoorden concludeert zij dat de Commissie gezien het feit dat er geen 
sprake is van schending van de toepasselijke Gemeenschapswetgeving niet bevoegd is om in 
te grijpen of zijn klacht verder te behandelen.’

                                               
1 Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en van 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 april 2004, blz. 77.

2 Zie, inter alia, de uitspraak van het Hof van 31 januari 2006 in de zaak C-503/03 
Commissie v Spanje (Jurispr. 2006, blz. I-1097).


