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Betreft: Verzoekschrift 0298/2005, ingediend door Ole Vielemeyer (Duitse 
nationaliteit), over immigratiekwesties met betrekking tot EU-burgers die 
een visum voor de Verenigde Staten willen verkrijgen

1. Samenvatting van het verzoek

Indiener is een Duitse arts die zijn specialisatie in de Verenigde Staten heeft behaald. Hij 
klaagt over de Amerikaanse immigratieregels omdat hij na zijn studie in plaats van in 
Duitsland in Frankrijk is gaan wonen. Wanneer hij naar de VS wil terugkeren, voldoet hij niet 
aan de voorwaarde voor het verkrijgen van het J-1 visum voor niet-immigranten, met name 
twee jaar in het thuisland wonen. Hij verzoekt de EU met de VS te onderhandelen dat zij wat 
betreft verblijfsvergunningen alle lidstaten als een geheel zien, omdat de huidige situatie 
indruist tegen de filosofie van de EU.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 augustus 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011.

Indiener, die de Duitse nationaliteit heeft, is werkzaam geweest in de VS met een zogenaamd 
"exchange visitor" visum (J-1 visum). Volgens de bepalingen van dit visum moest indiener 
voor ten minste twee jaar naar zijn thuisland terugkeren voordat hij de VS opnieuw in mocht 
met een langlopend visum. Het land waar indiener volgens de bepalingen van het J-1 visum 
twee jaar moest verblijven, i.e. het land waarvan hij de nationaliteit bezit en het land van zijn 
wettelijke permanente verblijfplaats ten tijde van de ontvangst van het J-1 visum, was 
Duitsland. Nadat hij enige tijd in Frankrijk had doorgebracht, heeft indiener, verwijzend naar 
het vrije verkeer van EU-onderdanen binnen de EU, geclaimd dat deze in Frankrijk 
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doorgebrachte periode ook zou moeten worden beschouwd als vallend onder de vereiste van 
een tweejarig verblijf in het thuisland."

De VS heeft het soevereine recht te beslissen over de voorwaarden voor toegang tot en 
verblijf op hun grondgebied van buitenlanders.

Op grond van punt 212(e) van de U.S. Immigration and Nationality Act zijn buitenlandse 
ingezeten, beschikkend over een J-1 visum, die in de VS deelnemen aan programma’s die 
volledig of gedeeltelijk, direct of indirect zijn gefinancierd door een overheidsinstelling van 
de VS of door de regering van het land van herkomst, verplicht na het voltooien van het 
programma in de VS terug te keren naar het land waarvan zij de nationaliteit bezitten of het 
laatste land waar zij een wettelijke permanente verblijfplaats hadden om daar werkelijk twee 
jaar te verblijven (de zogenaamde eis van twee jaar verblijf in het thuisland) voordat ze in 
aanmerking komen voor een immigrantenvisum of enige visumcategorie voor tijdelijke 
werknemers die geen immigrant zijn. Deze bepaling geldt eveneens voor ingezeten van een 
land dat is aangewezen door het Department of State Bureau of Educational and Cultural 
Affairs als land dat behoefte heeft aan de vaardigheden van de deelnemer aan het 
uitwisselingsprogramma (een lijst waarop, in 2009, van alle 27 EU-landen alleen Bulgarije 
voorkwam), of buitenlandse ingezetenen die naar de VS zijn gekomen voor medische 
scholing of training op academisch niveau.

Onder bepaalde voorwaarden kan voor de eis van twee jaar verblijf in het buitenland een 
vrijstelling verkregen worden. Vrijstelling kan worden verkregen op basis van (a) een 
betrokken overheidsinstelling van de VS op federaal niveau (of, in het geval van een 
buitenlandse, afgestudeerde arts, een overheidsinstelling op het niveau van de federale staat) 
die vaststelt dat het vertrek van de persoon uit de VS de echtgenoot/echtgenote of het kind 
van de betreffende persoon uitzonderlijk hard zou treffen (op voorwaarde dat de 
echtgenoot/echtgenote of het kind een onderdaan is van de VS of een wettelijk ingezetene van 
de VS) of (b) vervolging van de persoon op basis van ras, religie of politieke overtuiging. 
Bovendien kan voor buitenlandse, afgestudeerde artsen een vrijstelling verleend worden als 
dit in het algemeen belang is. Tenslotte kan voor buitenlandse afgestudeerde artsen ook een 
vrijstelling verkregen worden op basis van een “geen bezwaar” verklaring van de betrokken 
buitenlandse overheid.
Volgens de gegevens waarover de Commissie beschikt, lijkt het erop dat de VS inzake deze 
"twee jaar verblijf in het buitenland" het begrip "thuisland" strikt interpreteren, waarbij alleen 
de periode geldt die is doorgebracht in het land van herkomst of het land waar de betrokkene 
het laatst officieel ingezetene was. De periode die door een EU-ingezetene is doorgebracht in 
een ander EU-land, waarmee deze zijn recht op vrij verkeer binnen de EU uitoefent, valt hier 
niet onder.

De Commissie is van plan, als verzocht door indiener, deze kwestie aanhangig te maken bij de 
autoriteiten in de VS via de geëigende kanalen in de context van de dialoog met de VS over 
migratiekwesties om helderheid te krijgen over hoe de Amerikaanse wet wordt toegepast.  De 
Commissie verontschuldigt zich voor dit veel te late antwoord en zal de Commissie 
verzoekschriften op de hoogte houden van de resultaten van haar contacten met de autoriteiten 
in de VS.


