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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: -  Verzoekschrift 1172/2007, ingediend door Hans-Peter Schneider (Duitse 
nationaliteit), over strijdigheid van het Duitse vreemdelingenrecht met het 
Handvest van de grondrechten, het EVRM en Richtlijn 2003/86/EG
inzake gezinshereniging

-  Verzoekschrift 916/2008, ingediend door Eilert Marks (Duitse 
nationaliteit), over gezinshereniging

1. Samenvatting van de verzoekschriften

Verzoekschrift 1172/2007:
Indiener stelt dat de Bondsrepubliek Duitsland de grondrechten, het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) en 
Richtlijn 2003/86/EG op ontoelaatbare wijze schendt bij de omzetting van Europese 
wetgeving en de wijziging van de immigratiewet. Volgens hem is er sprake van discriminatie 
ten aanzien van taaleisen (ongelijke behandeling) en ten aanzien van etnische of sociale 
herkomst. Zo behoeven volgens hem echtgenoten afkomstig uit Korea hun kennis van het 
Duits niet aan te tonen, terwijl echtgenoten uit Thailand daarvan een schriftelijk bewijs 
moeten overleggen. Hij ziet niet in waarom voor de afgifte van een visum ten behoeve van 
werk geen taaleisen gelden en voor de hereniging van echtgenoten wel. Volgens hem stelt de 
Bondsrepubliek bovendien een concreet en te hoog (Zertifikat Deutsch A1) niveau van 
taalbeheersing verplicht, hetgeen in strijd is met Richtlijn 2003/86/EG. In het land van 
herkomst ontbreekt het vaak aan middelen om taalcursussen te volgen, waardoor het vaak 
onnodig lang duurt voordat echtparen herenigd kunnen worden. Taalkennis opdoen gaat beter 
in het land van vestiging van het echtpaar en binnen de eigen familie. Met de nieuwe regels 
wordt niet de integratie, maar uitsluiting bevorderd.
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Verzoekschrift 916/2008:
Indiener heeft in 2007 een Oekraïense vrouw getrouwd. Hij wil met zijn vrouw in Duitsland 
wonen en een gezin vormen. Dit is echter niet mogelijk omdat de Duitse autoriteiten weigeren 
zijn vrouw een visum te verstrekken. Hij verzoekt het Europees Parlement om hulp opdat zijn 
vrouw zich zo snel mogelijk bij hem kan voegen. 

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 1172/2007: Ontvankelijk verklaard op 7 april 2008. 
Verzoekschrift 916/2008: Ontvankelijk verklaard op 20 november 2008. 

De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009.

De verzoekschriften

Indieners hebben de Duitse nationaliteit en verblijven in Duitsland. Ze zijn allebei getrouwd 
met een onderdaan van een derde land, en hun respectieve aanvragen voor visa met als doel 
gezinshereniging werden hun geweigerd.

Naar mening van een van de indieners is de eis volgens de Duitse immigratiewet om een 
bepaald niveau van taalbeheersing te kunnen bewijzen in strijd met Richtlijn 2003/86/EG1

inzake het recht op gezinshereniging.

Toepasselijk Gemeenschapsrecht

Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op 
gezinshereniging is helemaal niet van toepassing op burgers van de Unie, maar alleen op 
onderdanen van een derde land die hereniging met een familielid uit een derde land nastreven.

Richtlijn 2004/38/EG2 van de Raad betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, is volgens 
artikel 3, lid 1 alleen van toepassing op EU-burgers die verhuizen naar of verblijven in een 
andere lidstaat dan de lidstaat waarvan zij staatsburger zijn en op diens familieleden die hen 
vergezellen of zich bij hen voegen. 

Bijgevolg vallen "niet-mobiele" EU-burgers niet onder het Gemeenschapsrecht inzake 
gezinshereniging. Hun eventuele recht op gezinshereniging blijft een aangelegenheid die valt 
onder de nationale wetgeving.

                                               
1 PB L 251 van 3.10.2003, blz. 12.
2 PB L 158 van 30.4.2004, blz. 77.


