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Betreft: Verzoekschrift 0305/2009, ingediend door Marisa Pignolo (Italiaanse 
nationaliteit), over het vrije verkeer van personen in de EU

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster heeft de Italiaanse nationaliteit, woont sinds haar kinderjaren in België en is 
onlangs gehuwd met een Senegalees. De Belgische immigratiedienst weigert haar echtgenoot 
een inreisvisum te verstrekken voor het Belgisch grondgebied. Indienster beweert dat de 
problemen die zij ondervindt bij het bemachtigen van een visum voor gezinshereniging te 
maken hebben met het feit dat zij als Italiaanse in België woont en meent dat zij 
gediscrimineerd wordt op grond van haar nationaliteit.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 juni 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

Het verzoekschrift

Indienster, die geboren is in België, maar die de Italiaanse nationaliteit heeft, is op 
4 april 2008 in Dakar getrouwd met een Senegalese staatsburger. Deze laatste heeft 
problemen ondervonden met het aanvragen van een visum om zich bij zijn vrouw in België te 
voegen, alwaar de plaatselijke autoriteiten hebben geweigerd het huwelijk van het paar te 
registreren en hen hebben geïnstrueerd om zich te laten registreren in Italië. Indienster 
beweert dat zij problemen ondervindt als gevolg van de combinatie van haar Italiaanse 
nationaliteit en haar verblijf in België. 
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Commentaar van de Commissie op de argumenten in het verzoekschrift

De Commissie wijst erop dat Richtlijn 2004/38/EG van toepassing is op onderhavige zaak. 
Onder de richtlijn hebben gezinsleden van een EU-burger het recht deze laatste te vergezellen 
of zich bij deze laatste te voegen in een andere lidstaat dan die waarvan de EU-burger de 
nationaliteit bezit. Dit recht wordt ontleend aan het feit dat zij deel uitmaken van het gezin 
van de desbetreffende EU-burger.

Zoals bepaald in artikel 5, lid 2 van de richtlijn is België gerechtigd om het gezinslid dat 
ingezetene van een derde land is, te onderwerpen aan de inreisvisumplicht overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 539/2001, ook al kan de desbetreffende EU-burger diens recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten zelf gewoon uitoefenen.

Zoals bevestigd door het Europese Hof van Justitie1 hebben gezinsleden niet alleen het recht 
om het grondgebied van de lidstaat te betreden, maar ook om een inreisvisum voor dat doel te 
verkrijgen. Lidstaten moeten dergelijke personen alle faciliteiten verlenen voor de verkrijging 
van het benodigde visum, dat daarnaast kosteloos, zo snel mogelijk en op basis van een 
versnelde procedure moet worden verschaft.

Het recht om een visum te verkrijgen is echter niet onvoorwaardelijk. Het Gemeenschapsrecht 
biedt de lidstaten de mogelijkheid om een EU-burger een inreisvisum te weigeren in het geval 
van misbruik of fraude of wanneer deze een gevaar vormt voor de vereisten van de openbare 
orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid in de zin van hoofdstuk VI van Richtlijn
2004/38/EG.

Het lijkt erop dat de visumaanvraag van de echtgenoot van indienster is geweigerd op grond 
van het feit dat het huwelijk niet in Italië is geregistreerd. De richtlijn bevat echter geen 
aanvullende vereisten die een belemmering kunnen vormen voor het vrije verkeer.

Op 2 juli 2009 heeft de Commissie richtsnoeren2 voor een betere omzetting en toepassing van 
Richtlijn 2004/38/EG aangenomen. In deze richtsnoeren wordt aangegeven dat ondanks het 
feit dat er geen communautaire regels bestaan ten aanzien van de erkenning van huwelijken 
tussen de lidstaten, huwelijken die waar ook ter wereld op geldige wijze zijn gesloten, in 
beginsel moeten worden erkend met het oog de toepassing van de richtlijn. Wel kunnen er 
vele criteria bestaan voor het toetsen van de geldigheid en het doel van het huwelijk.

                                               
1 Zie onder andere het arrest van het Hof van 31 januari 2006 in zaak C-503/03, Commissie van de Europese 

Gemeenschappen tegen Koninkrijk Spanje (Jurisprudentie 2006, bladzijde I-01097).
2 COM(2009)0313.


