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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de afwijzing door de Duitse autoriteiten van een aanvraag voor 
een visum voor een Russische burger die was uitgenodigd om zijn familie een bezoek te 
brengen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

De in Duitsland woonachtige moeder van indiener heeft een Russische burger naar Duitsland 
uitgenodigd. De visumaanvraag van laatstgenoemde werd echter door het bevoegde Duitse 
consulaat in Rusland afgewezen. De indiener geeft geen redenen voor deze afwijzing aan en 
verwijst op de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie 
inzake de versoepeling van de afgifte van visa aan burgers van de Europese Unie en de 
Russische Federatie1.

De regels en voorwaarden voor de afgifte van Schengenvisa voor kort verblijf (voor een 
verblijf van ten hoogste 90 dagen per periode van 180 dagen) zijn op het moment vastgelegd 

                                               
1Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie inzake de versoepeling van de 
afgifte van visa aan burgers van de Europese Unie en de Russische Federatie, PB L 129 van 17.5.2007, blz. 27.
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in de Gemeenschappelijke Instructies aan de diplomatieke en consulaire beroepsposten 
(GVI)1. Overeenkomstig deel IV van de GVI mag een eenvormig Schengenvisum slechts 
worden afgegeven voor zover is voldaan aan de voorwaarden voor binnenkomst als bedoeld 
in artikel 5 van de Schengengrenscode2. De GVI zullen zelf worden vervangen door de 
Visumcode3 wanneer deze op 5 april 2010 van toepassing wordt. De voorwaarden voor 
binnenkomst blijven echter dezelfde als de voorwaarden die in artikel 5 van de 
Schengengrenscode zijn vastgelegd.

Deze voorwaarden luiden als volgt: de aanvrager van een visum moet a) in het bezit zijn van 
een geldig reisdocument, b) zo nodig in het bezit zijn van een geldig visum (dit is niet van 
toepassing voor de afgifte van de visa), c) het doel van het voorgenomen verblijf en de 
verblijfsomstandigheden kunnen staven en over voldoende middelen van bestaan beschikken, 
en mag d) niet met het oog op weigering van toegang in het SIS gesignaleerd staan
(binnenkomstverbod) en e) niet worden beschouwd als bedreiging voor de openbare orde, de 
binnenlandse veiligheid of de volksgezondheid.

Overeenkomstig het voornoemde GVI bepaalt de nationale wetgeving van de desbetreffende 
lidstaat of de consulaten de redenen voor een weigering al dan niet moeten bekendmaken en 
of de lidstaat al dan niet de mogelijkheid tot beroep tegen een dergelijke weigering biedt. De 
bovengenoemde Visumcode zal aan alle lidstaten de verplichting opleggen om middels een 
standaardformulier de redenen voor de weigering aan te geven en een mogelijkheid tot beroep 
te bieden. Hoewel deze bepalingen van de Visumcode pas op 5 april 2011 van toepassing 
worden, wijst de Commissie erop dat de Duitse wetgeving reeds voorziet in de verplichting 
tot bekendmaking van de redenen van weigering en in de mogelijkheid van beroep. Zo de 
visumaanvraagster dus van mening is dat het Duitse consulaat een ongegrond besluit heeft 
genomen door haar visumaanvraag te weigeren, dient zij, zoals door de Duitse wetgeving 
voorzien, beroep aan te tekenen tegen deze weigering. De Commissie is echter niet bevoegd 
om in individuele gevallen van visumweigering tussenbeide te komen.

De door indiener aangevoerde overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de 
Russische Federatie inzake de versoepeling van de afgifte van visa aan burgers van de 
Europese Unie en de Russische Federatie versoepelt de afgifte van visa voor kort verblijf voor 
alle burgers van de EU en Rusland op basis van wederkerigheid. De overeenkomst voorziet in 
versoepelde procedures zoals een verminderd tarief van 35 EUR en een maximale duur van de 
behandeling voor de visumaanvraag van tien kalenderdagen. De overeenkomst laat de 
bovengenoemde voorwaarden en regels voor de weigering van visumaanvragen echter 
onverlet. Zoals wordt in artikel 2, lid 2 van de overeenkomst het volgende bepaald: "Op 
kwesties die niet onder de bepalingen van deze overeenkomst vallen, zoals de weigering om 
een visum af te geven [...] is de nationale wetgeving van de lidstaten of het 
Gemeenschapsrecht van toepassing” (onderstreping toegevoegd).

                                               
1 Gemeenschappelijke Instructies aan de diplomatieke en consulaire beroepsposten, PB C 326 van 22.12.2005, 
blz. 1.
2 Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van 
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een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode), PB L 243 van 15.09.2009 blz. 1.


