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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1461/2009, ingediend door Luca Becchetti en Nenita Pandong 
(Italiaanse nationaliteit), over Richtlijn 2004/38/EEG betreffende het recht 
van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de 
burgers van de Unie en hun familieleden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat de Italiaanse ambassade in Manilla zijn schoonzuster, de 
zuster van zijn echtgenote, zonder opgave van redenen een toeristenvisum heeft geweigerd. 
Indiener is van mening dat deze weigering in strijd is met de bepalingen van Richtlijn 
2004/38/EEG. Zijn echtgenote is Italiaans staatsburger. Indiener verzoekt het Europees 
Parlement een onderzoek in te stellen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

Artikel 21, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie stelt dat elke 
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 de Verdragen en de 
bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. De respectieve beperkingen en 
voorwaarden zijn te vinden in Richtlijn 2004/38/EG
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:EN:PDF).

Als bepaald in artikel 3 van de richtlijn geldt deze alleen voor burgers van de Unie die zich 
begeven naar of verblijven in een andere lidstaat dan die waarvan zij de nationaliteit bezitten, 
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en hun familieleden die hen begeleiden of zich bij hen voegen. Burgers van de Unie die in de 
lidstaat van hun nationaliteit verblijven kunnen normaliter geen aanspraak maken op de door 
het Gemeenschapsrecht toegekende rechten inzake vrij verkeer van personen. De regels 
inzake het vrije verkeer van personen gelden echter eveneens voor burgers van de Unie die na 
een verblijf in een andere lidstaat terugkeren naar hun lidstaat van herkomst.

Er is geen aanwijzing dat de echtgenote van indiener en haar zuster zich in een situatie 
bevinden waarop Gemeenschapsrecht inzake het recht van vrij verkeer en verblijf van 
toepassing is (aangezien ze beide de Italiaanse nationaliteit bezitten en in Italië woonachtig 
zijn); ze komen derhalve niet in aanmerking voor de rechten die zijn toegekend aan burgers 
van de Unie die hun recht hebben uitgeoefend en zich naar een andere lidstaat hebben 
begeven (ze kunnen bijv. niet van lidstaten eisen een weigering van een visumaanvraag door 
een familielid dat afkomstig is uit een derde land te motiveren).

Derhalve gelden de algemene EU-regels inzake voorwaarden en procedures voor de 
verstrekking van visa voor kort verblijf. De huidige regels (de Gemeenschappelijke 
Visuminstructies) verplichten lidstaten er niet toe een weigering van een visum te motiveren 
of de betreffende persoon toe te staan beroep aan te tekenen tegen het negatieve besluit. De 
nieuwe Visumcode1 (artikel 32), in werking getreden op 5 april 2010 (tot intrekking van de 
Gemeenschappelijke Visuminstructies), bevat gemeenschappelijke regels inzake de 
kennisgeving en motivering van weigeringen en verleent de betreffende persoon een recht op 
beroep (dergelijke beroepen dienen zich te richten naar nationale wetgeving).

                                               
1 Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van 
een gemeenschappelijke visumcode, PB L 244, 15.9.2010, blz. 1.


