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Betreft: Verzoekschrift 1059/2010, ingediend door Mahmoud Daka (Duitse 
nationaliteit), over weigering van een visum door de Duitse autoriteiten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat de Duitse autoriteiten zijn broer een visum hebben 
geweigerd om vanuit Syrië naar Duitsland te reizen. Indiener acht deze weigering in strijd met 
het recht om vrij te kunnen reizen. De Duitse ambassade in Damaskus blijft weigeren het 
visum te verstrekken omdat zij naar eigen zeggen niet overtuigd is van de professionele, 
economische en sociale hechting van indieners broer in Syrië. Niettemin hebben indieners 
broer en zijn vrouw bewijs geleverd dat zij beide een vaste baan bij de Syrische overheid 
hebben, zij een voor lokale begrippen bovengemiddeld inkomen hebben en hun kinderen in 
Syrië wonen. Indiener zelf heeft zich garant gesteld voor de verblijfskosten van zijn broer en 
zijn vrouw alsook voor een ziektekostenverzekering. Volgens indiener gebruiken de Duitse 
autoriteiten een normaal leven van een burger om hem een mensenrecht te onthouden. Hij 
verzoekt het Europees Parlement om hulp. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 december 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2011.

In de gemeenschappelijke visumcode1 worden de procedures en voorwaarden beschreven 
voor de afgifte van visa voor kort verblijf. Op grond van de visumcode verlangen de lidstaten 

                                               
1 Verordening (EG) nr. 810/2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode), PB L 
243, 15.9.2009, blz. 1.
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van visumaanvragers dat zij bepaalde documenten overleggen waaruit blijkt dat de aanvrager 
voldoet aan de voorwaarden voor toegang zoals vastgesteld in de Schengengrenscode1, en de 
consulaire autoriteiten van de lidstaten zijn verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de 
visumcode en de beoordeling van afzonderlijke aanvragen. 

Om vast te stellen dat een visumaanvrager aan deze toegangsvoorwaarden voldoet, 
beoordelen de consulaire autoriteiten onder meer of het risico van illegale immigratie bestaat 
en of de aanvrager de bedoeling heeft het grondgebied van de lidstaat weer te verlaten voordat 
het aangevraagde visum verloopt.

Bij deze beoordeling dient het consulaat op basis van verschillende factoren, zoals 
familiebanden van de aanvrager in het land van herkomst, de vraag of de aanvrager al of niet 
getrouwd is, en werk en een vast regelmatig inkomen heeft, vast te stellen of bijvoorbeeld een 
familiebezoek geen voorwendsel is voor permanente, illegale vestiging in de lidstaten. Het is 
aan de consulaten van de lidstaten om deze criteria te beoordelen. De Commissie beoordeelt
geen afzonderlijke gevallen.

In dit verband moet eraan worden herinnerd dat het weigeren van een visum niet betekent dat 
iemand dit niet opnieuw kan aanvragen, en vanaf 5 april 2011 zijn lidstaten verplicht de 
weigering van een visum te motiveren en de mogelijkheid te bieden om in beroep te gaan 
tegen dergelijke negatieve beslissingen.

                                               
1 Verordening (EG) nr. 562/2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van 

de grenzen door personen (Schengengrenscode), PB L 105, 13.4.2006, blz. 1.


