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Betreft: Verzoekschrift 0360/2010, ingediend door F.P.E. (Duitse nationaliteit), over de 
toepassing van Richtlijn 2004/38/EG 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

Indienster, die de Duitse nationaliteit heeft maar in Groot-Brittannië woont, beklaagt zich 
erover dat de politie op het vliegveld in Düsseldorf van haar man die haar vergezelde, 
Peruaans staatsburger woonachtig in het VK, eiste dat hij in het bezit zou zijn van een visum 
voor een verblijf van vier dagen. Volgens indienster toont deze eis aan dat het de bevoegde 
Duitse autoriteiten aan kennis ontbreekt over de Gemeenschapswetgeving op het gebied van 
visa en is deze bovendien in strijd met de geldende Gemeenschapswetgeving. Indienster 
verzoekt dat de wetgeving door alle lidstaten wordt toegepast.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 juli 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010.

Indienster, die de Duitse nationaliteit heeft maar in Groot-Brittannië woont, beklaagt zich 
erover dat de politie op het vliegveld in Düsseldorf van haar Peruaanse echtgenoot eiste dat 
hij in het bezit zou zijn van een visum voor een verblijf van vier dagen. Indienster stelt dat 
haar echtgenoot volgens het EU-recht geen inreisvisum nodig heeft en dat er maatregelen 
moeten worden getroffen om de toepassing van het EU-recht op dit terrein te verbeteren.

Artikel 21, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat 
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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 de Verdragen en 
de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. Deze beperkingen en voorwaarden zijn 
terug te vinden in Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op 
het grondgebied van de lidstaten voor burgers van de Unie en hun familieleden.

In artikel 5 van deze richtlijn is bepaald dat de lidstaten de burger van de Unie die voorzien is 
van een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort, hun grondgebied laten binnenkomen. 
Familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten, mogen slechts aan de 
inreisvisumplicht worden onderworpen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 539/2001 of, in 
voorkomend geval, de nationale wetgeving. Voor de toepassing van Richtlijn 2004/38/EG 
verleent een geldige verblijfskaart als bedoeld in artikel 10 van deze richtlijn deze 
familieleden vrijstelling van de visumplicht.

Volgens de verstrekte informatie en in overeenstemming met artikel 2, lid 2, onder a) en 
artikel 10 van de richtlijn, beschikt indiensters echtgenoot over een verblijfsvergunning voor 
het VK als familielid van een onderdaan van een EER-land en hoeft hij derhalve geen 
inreisvisum te tonen wanneer hij zijn echtgenote op een reis naar Duitsland vergezelt. Het 
heeft er dus alle schijn van dat de grenspolitie in Düsseldorf in dit bewuste geval in maart 
2010 niet heeft gehandeld overeenkomstig het EU-recht.

De Commissie heeft onlangs diverse maatregelen getroffen om de toepassing van het EU-
recht in dit verband te verbeteren. Op 19 maart 2010 heeft de Commissie een handleiding 
voor de behandeling van visumaanvragen en de wijziging van afgegeven visa1 uitgegeven, 
met aanwijzingen voor de praktische toepassing van deze bepalingen om te zorgen voor een 
geharmoniseerde implementatie. eel 3 van deze visumhandleiding bevat specifieke regels 
aangaande familieleden van EU-burgers en beschrijft uitvoerig onder welke voorwaarden 
familieleden van EU-burgers krachtens Richtlijn 2004/38/EG zijn vrijgesteld van 
visumverplichtingen. De lidstaten zijn verzocht de relevante nationale autoriteiten te 
instrueren de handleiding als het belangrijkste instrument te gebruiken bij de uitvoering van 
hun taken betreffende de behandeling van visumaanvragen en de handleiding daarnaast toe te 
passen bij de opleiding van het personeel. De Commissie vertrouwt erop dat de 
visumhandleiding zal bijdragen aan een betere toepassing van de richtlijn. Daarnaast 
organiseert de Commissie op dit moment bilaterale bijeenkomsten met lidstaten, waaronder 
Duitsland, over de algehele implementatie van de richtlijn om ervoor te zorgen dat de EU-
regels inzake vrij verkeer juist worden toegepast. In deze bilaterale gesprekken komt onder 
meer de juiste toepassing van artikel 5 van de richtlijn aan de orde.

                                               
1 C(2010) 1620 definitief, beschikbaar op http://ec.europa.eu/home-
affairs/policies/borders/docs/c_2010_1620_en.pdf.


