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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0635/2008, ingediend door Serguei Tchoubov (staatloos), over 
zijn problemen met de Duitse vreemdelingenautoriteiten in verband met de 
afgifte van een reisdocument

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die afkomstig is uit de voormalige Sovjet-Unie, is asielzoeker en verblijft sinds 1990 
in Duitsland. In januari 2008 gaven de Duitse autoriteiten een reisdocument af met een 
geldigheid van 6 maanden, waarin staat vermeld dat het bewuste reisdocument recht geeft om 
binnen drie maanden na vertrek Duitsland weer binnen te komen. Echter, in het reisdocument 
staat ook dat het verblijf van indiener wordt “getolereerd” (Duldung), wat betekent dat zijn 
verwijdering uit Duitsland is uitgesteld. Deze aantekening houdt in dat indiener onder 
verwijzing naar artikel 2, lid 15, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de 
overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode), waarin de behandeling 
van een asielverzoek als een van de uitzonderingen wordt genoemd, geen recht heeft om 
zonder visum het Schengengebied binnen te reizen. Aangezien indiener van mening is dat de 
informatie van de Duitse autoriteiten inconsistent is en dat de informatie die hij heeft 
ingewonnen bij een aantal consulaire vertegenwoordigingen van EU-landen tegenstrijdig is, 
verzoekt hij het Europees Parlement de zaak in behandeling te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010

Artikel 1, lid 2, tweede alinea, derde streepje, van Verordening (EG) nr. 539/2001 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, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1932/2006 van 
de Raad, bepaalt dat staatlozen en andere personen zonder nationaliteit, die in een lidstaat 
verblijven en in het bezit zijn van een reisdocument dat is afgegeven door die lidstaat, zijn 
vrijgesteld van de visumplicht.

Normaal gesproken zou indiener dus met zijn reisdocument voor staatlozen van bovenstaand 
recht om zonder visum naar de andere Europese lidstaten af te reizen, gebruik mogen maken.

Uit het dossier kan echter worden opgemaakt dat tegen indiener een uitzettingsbevel is 
uitgevaardigd, en dat de tenuitvoerlegging daarvan is uitgesteld door een beschikking 
(Duldung – opgeschorte uitzettingsmaatregel beperkt tot het grondgebied van Beieren), 
hetgeen in het reisdocument voor staatlozen is vermeld. De lidstaten hebben alle 
verblijfsvergunningen die aan onderdanen van derde landen worden afgegeven, moeten 
aanmelden, dus ook de vergunningen waarmee vrij, zonder interne grenzen, in het 
Schengengebied kan worden gereisd. Duitsland geeft, onder verwijzing naar artikel 34 van 
Verordening (EG) nr. 562/2006 (Schengengrenscode) aan dat een dergelijke “Duldung” niet 
het recht geeft om zonder visum het Schengengebied binnen te reizen. Dit houdt in dat 
indiener, die een dergelijke “Duldung” als aantekening in zijn reisdocument heeft staan, niet 
het recht heeft om zonder visum naar een andere Schengenstaat af te reizen.

Met andere woorden, de Duitse autoriteiten hebben twee aantekeningen in indieners 
reisdocument opgenomen: één die hem het recht geeft Duitsland weer binnen te komen, en 
één die vermeldt dat dit niet opgaat als hij afreist naar een andere Europese lidstaat.

De voorwaarden voor verblijf van langer dan drie maanden en andere gerelateerde 
maatregelen zijn vooralsnog slechts gedeeltelijk op Europees niveau geharmoniseerd. Het 
afgeven van verblijfsvergunningen en de voorwaarden hiervoor vallen nog steeds onder de 
nationale bevoegdheden van de lidstaten. Voor de Commissie is het dus niet mogelijk om bij 
dergelijke kwesties in te grijpen of de maatregelen van de lidstaat te beoordelen.

Indiener zal contact moeten opnemen met de bevoegde Duitse autoriteiten voor verdere uitleg 
of voor het aantekenen van beroep tegen hun beslissingen, als de Duitse wetgeving dit toestaat.


