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Betreft: Verzoekschrift 0750/2009, ingediend door Benjamin Wilson (Britse nationaliteit), 
over niet-correcte toepassing van Richtlijn 2004/38/EG door douanebeambten op 
de luchthaven van Dublin

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, een Brits staatsburger die is gehuwd met een onderdaan van Singapore die een 
verblijfsvergunning voor het Verenigd Koninkrijk heeft, beweert dat de Ierse 
douanebeambten op de luchthaven van Dublin niet bekend zijn met Richtlijn 2004/38/EG en 
deze niet toepassen. Indiener vertelt dat hij met zijn vrouw voor een kort bezoek naar Ierland 
is gereisd. Volgens indiener verzochten de Ierse beambten zijn vrouw om in de rij voor niet-
EU-burgers te gaan staan om haar paspoort af te laten stempelen. Indiener wees de Ierse 
beambte en diens superieur erop dat volgens bovengenoemde richtlijn het paspoort van zijn 
vrouw niet afgestempeld hoefde te worden, maar beide beambten leken niet op de hoogte te 
zijn van deze bepaling en lieten zijn vrouw pas zonder stempel toe toen hij dreigde een klacht 
in te zullen dienen bij de Europese Commissie. Indiener verzoekt het Europees Parlement 
ervoor te zorgen dat de bepalingen van Richtlijn 2004/38/EG in alle EU-lidstaten bekend zijn 
en dat wordt toegezien op de naleving ervan en hij stelt voor een ‘immigratiehandboek’
samen te stellen voor alle douanebeambten in de EU.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 december 2009.

Indiener, een Brits staatsburger, klaagt over de vermeende onrechtmatige behandeling door 
Ierse douanebeambten op de luchthaven van Dublin. De Ierse autoriteiten wilden het paspoort 
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van zijn vrouw van een inreisstempel voorzien, maar veranderden uiteindelijk van gedachten. 
Indiener is van mening dat de handelwijze van de Ierse autoriteiten onbeleefd was en dat de
beambten beter moeten worden opgeleid in het Ierse en communautaire recht.

In artikel 18 van het EG-Verdrag is vastgelegd dat iedere burger van de Unie het recht heeft 
vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de 
beperkingen en voorwaarden die bij dit Verdrag en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn 
vastgesteld. De respectieve beperkingen en voorwaarden staan vermeld in Richtlijn
2004/38/EG van het Europees Parlement en 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.

In artikel 5, lid 3 van de richtlijn wordt bepaald dat het gastland geen inreis- of uitreisstempel 
aanbrengt in het paspoort van een familielid dat niet de nationaliteit van een lidstaat bezit, 
indien de betrokkene een verblijfskaart als bedoeld in artikel 10 overlegt.

Zoals indiener naar voren heeft gebracht, is deze bepaling correct omgezet in de Ierse 
wetgeving. Het voorval waarbij indiener betrokken is, schijnt een op zichzelf staand geval te 
zijn van niet-correcte toepassing door de Ierse autoriteiten van het nationale en 
communautaire recht.

Krachtens artikel 24, lid 1 van de richtlijn zijn familieleden uit derde landen die met Europese 
burgers meereizen, gerechtigd om gebruik te maken van deze doorgangen. In het
Schengengebied wordt dit gewaarborgd door artikel 9, lid 2, onder a) van de
Schengengrenscode1. Ierland is hieraan niet gebonden en is niet onderworpen aan de 
toepassing ervan.

Er bestaat geen communautaire wetgeving die van toepassing zou kunnen zijn op het
‘immigratiehandboek’ en de uitoefening van hun beroep door douanebeambten. In 2006 werd 
met betrekking tot Schengenlidstaten het Praktisch handboek voor grenswachters2

aangenomen. In het handboek wordt ook bepaald dat alle reizigers het recht hebben op 
informatie over de aard van de controle en op een professionele, vriendelijke en respectvolle 
behandeling die in overeenstemming is met het toepasbare internationale, communautaire en 
nationale recht. Ierland is hieraan niet gebonden en is niet onderworpen aan de toepassing 
ervan.

De Commissie heeft geen bevoegdheid om zich ten aanzien van de operationele aspecten van 
het grenstoezicht in de aangelegenheden van de Ierse autoriteiten te mengen, zoals kan 
worden afgeleid uit Protocol (nr. 3) betreffende de toepassing van bepaalde aspecten van 
artikel 14 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap op het Verenigd 
Koninkrijk en Ierland (1997). De gestelde gebrekkige kennis bij de Ierse douanebeambten van 
het toepasbare communautaire recht is betreurenswaardig, maar het is aan Ierland om te 
waarborgen dat zijn douanebeambten kennis hebben van de nationale en communautaire 
wetgeving.
                                               
1 Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling 

van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen 
(Schengengrenscode), PB L 105 van 13.4.2006.

2 Aanbeveling van de Commissie 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).


