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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 399/2009, ingediend door Ünal Zeran (Duitse nationaliteit), 
ondersteund door 105 medeondertekenaars, over visumvrije toegang tot 
Duitsland voor Turkse onderdanen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar het arrest van het Europees Hof van Justitie in de zaak C-228/06 
(verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg (Duitsland), ingekomen bij het Hof op 19 mei in de procedure Mehmet Soysal, 
Cengiz Salkim en Ibrahim Savatli tegen de Bondsrepubliek Duitsland, in tegenwoordigheid 
van de Bundesagentur für Arbeit), dat bepaalt dat het Aanvullend Protocol van de 
Associatieovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije zo moet 
worden uitgelegd dat Turkse onderdanen die in Duitsland diensten verrichten voor een in 
Turkije gevestigde onderneming geen visum nodig hebben om Duitsland binnen te komen. 
Indiener verzoekt derhalve het Europees Parlement om ervoor te zorgen dat het arrest van het 
Europees Hof van Justitie per direct wordt nageleefd door alle lidstaten, zodat er een einde 
wordt gemaakt aan de huidige onrechtmatige behandeling van Turkse onderdanen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 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.

Indiener verwijst naar het arrest van het Europees Hof van Justitie van 19 februari 2009 in de 
zaak C-228/06, Mehmet Soysal en Ibrahim Savatli. Hij vraagt het Europees Parlement de 
Commissie te verzoeken ervoor te zorgen dat het arrest van het Europees Hof van Justitie per 
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direct wordt nageleefd door alle lidstaten en dat de toelatingscriteria voor Turkse onderdanen
onmiddellijk worden geharmoniseerd.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Volgens Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling van 
de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in 
het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van 
die plicht zijn vrijgesteld (PB L 81 van 21.3.2001, blz. 1), hebben Turkse onderdanen een 
visum nodig om naar landen van de Europese Unie te kunnen reizen.

In zaak C-228/06, Mehmet Soysal en Ibrahim Savatli gaf het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen op 19 februari 2009 in zijn arrest als dictum: “Artikel 41, lid 1, van het 
Aanvullend Protocol [bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht 
tussen de EEG en Turkije van 12 september 1963], op 23 november 1970 te Brussel 
ondertekend, en namens de Gemeenschap gesloten, goedgekeurd en bevestigd bij 
Verordening (EEG) nr. 2760/72 van de Raad van 19 december 1972, moet aldus worden 
uitgelegd dat het zich vanaf de inwerkingtreding van dit protocol verzet tegen de invoering 
van een visumplicht voor Turkse onderdanen, zoals verzoekers in het hoofdgeding, om een 
lidstaat te kunnen binnenkomen teneinde er voor rekening van een in Turkije gevestigde 
onderneming diensten te verrichten, wanneer bij die inwerkingtreding geen visumplicht gold”. 
Artikel 41 van het Aanvullend Protocol bevat een “standstill”-clausule waarin het volgende is 
bepaald: “De overeenkomstsluitende partijen voeren onderling geen nieuwe beperkingen in 
met betrekking tot de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten”. 

De bovengenoemde uitspraak dient te worden gelezen in de context van de 
associatieovereenkomst tussen de EEG en Turkije, die voorziet in wederzijdse rechten en 
verplichtingen voor beide partijen. De Commissie analyseert momenteel deze beslissing, in 
samenwerking met de Raad, de lidstaten en Turkije, teneinde hieruit de passende conclusies te 
trekken. 

Uit genoemde beslissing kan reeds worden afgeleid dat Turkse onderdanen die in Turkije 
woonachtig zijn en naar een lidstaat afreizen teneinde er voor rekening van een in Turkije 
gevestigde onderneming diensten te verrichten in beginsel géén visum behoeven om het 
grondgebied van die lidstaat binnen te komen, mits de betrokken lidstaat ten tijde van de 
inwerkingtreding van het aanvullend protocol van 23 november 1970 met betrekking tot die 
lidstaat niet de eis van een visum had gesteld. 

Uit de voorlopige beoordeling van deze uitspraak, die hoofdzakelijk is gebaseerd op 
informatie die door de lidstaten aan de Commissie is verstrekt, is gebleken dat zestien 
lidstaten een visumplicht hebben ingesteld voor alle Turkse onderdanen op de datum dat de 
“standstill”-clausule voor hen in werking trad; op deze lidstaten heeft het arrest-Soysal 
derhalve geen betrekking. Van de overige elf lidstaten die Turkse onderdanen ten tijde van de 
relevante data in principe hebben vrijgesteld van de visumplicht, verlangden er zeven een 
visum voor Turkse onderdanen die naar hun grondgebied kwamen teneinde er een betaalde 
werkzaamheid te verrichten of er een beroepsactiviteit uit te oefenen. Daarom lijkt de 
vrijstelling van het visumvereiste, onder bepaalde omstandigheden slechts ten voordele te zijn 
van Turkse onderdanen die naar bepaalde Schengenlanden reizen (namelijk Duitsland en 
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Denemarken), alsook die welke, ten behoeve van het verrichten van diensten aldaar, naar het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland reizen.

Om de gevolgen van de uitspraak in de zaak-Soysal te verduidelijken, zal de Commissie op 
korte termijn haar “Guidelines on the movement of Turkish nationals crossing the external 
borders of EU Member States in order to provide services within the EU” (richtsnoeren voor 
het verkeer van Turkse onderdanen die ten behoeve van het verrichten van diensten binnen de 
EU de buitengrenzen van EU-lidstaten overschrijden) goedkeuren, die als actualisering zullen 
worden opgenomen in de Aanbeveling van de Commissie van 6 november 2006 tot 
vaststelling van een gemeenschappelijk “Praktisch handboek voor grenswachters 
(Schengenhandboek)” voor gebruik door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten bij de 
uitvoering van grenstoezicht op personen (C(2006) 5186 definitief). Dit document is 
hoofdzakelijk gericht op de grenswachters van de lidstaten, maar kan ook consulaten
behulpzaam zijn bij het beantwoorden van vragen naar de gevolgen van het arrest van het 
Europees Hof van Justitie van 19 februari 2009. Voorafgaand aan de goedkeuring zijn deze 
richtsnoeren onderling met de lidstaten en Turkije besproken.


