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Betreft: Verzoekschrift 0129/2010, ingediend door Walter Bauer (Duitse nationaliteit), 
over visumkosten en de naleving van verdragen door de Duitse autoriteiten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft vernomen dat Duitse en Russische burgers die hun familie in de eerste graad 
bezoeken geen visumkosten behoeven te betalen. Indieners Russische schoonmoeder die door 
indiener en zijn vrouw naar Duitsland was uitgenodigd, moest echter toch visumkosten 
betalen. Volgens indiener is dit niet terecht en schenden de Duitse bevoegde autoriteiten de 
bepalingen van de visumovereenkomst tussen de EU en Rusland.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 mei 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
overeenkomstig artikel 202, lid 6.

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

De vrouw van indiener (een Russisch staatsburger die in Duitsland woont) heeft haar moeder 
(een Russisch staatsburger die in de Russische Federatie woont) uitgenodigd naar Duitsland te 
komen. Bij de aanvraag van een visum werden de schoonmoeder van de indiener door de 
Duitse ambassade in Moskou kosten in rekening gebracht. De indiener is van mening dat het 
visum kosteloos zou moeten worden verstrekt overeenkomstig de overeenkomst inzake de 
versoepeling van de afgifte van visa aan burgers van de Europese Unie en de Russische 
Federatie1.

                                               
1 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
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Artikel 6, lid 3, van  de overeenkomst inzake de versoepeling van de afgifte van visa aan 
burgers van de Europese Unie en de Russische Federatie bepaalt dat geen kosten in rekening 
worden gebracht voor de behandeling van een visumaanvraag voor "naaste familieleden —
echtgenoten, kinderen (inclusief adoptiekinderen), ouders (inclusief voogden), grootouders en
kleinkinderen — van burgers van de Europese Unie of de   Russische Federatie die legaal in 
de Russische Federatie respectievelijk de lidstaten verblijven".

Overeenkomstig deze bepaling had het Duitse consulaat in Moskou de schoonmoeder van de 
indiener kosteloos een visum moeten verstrekken, omdat het hier gaat om een naast familielid 
(ouder)  dat een bezoek brengt aan een burger van de Russische Federatie die legaal in een 
lidstaat verblijft. De Commissie zal deze kwestie aan de Duitse autoriteiten voorleggen.


