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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0569/2011, ingediend door R. K. (Griekse nationaliteit), over de niet-
gemotiveerde weigering van de Griekse consul in Servië om hem een visum voor 
Griekenland toe te kennen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener reisde vroeger frequent naar Griekenland en ontving tussen 1988 en 2007 altijd 
probleemloos Schengen-visa voor zakenreizen. In oktober 2007 heeft hij een verlenging van een 
meervoudig Schengen-visum aangevraagd, maar deze is geweigerd. Hij heeft hierover geen 
enkele schriftelijke of mondelinge uitleg ontvangen. Indiener stelt dat hij geen enkele 
overtreding heeft begaan en nooit de verblijfsduur van zijn visum heeft overschreden. Hij 
begrijpt dan ook niet waarom zijn visum is geweigerd en waarom hij geen antwoord heeft 
ontvangen op de brieven die hij heeft geschreven aan het consulaat in Niš en de ambassade in 
Belgrado.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012

Indiener klaagt over de weigering van een visum in 2007. De visumcode is op 5 april 2010 in 
werking getreden, maar de bepalingen die de lidstaten ertoe verplichten de reden van weigering 
van een visum schriftelijk mee te delen en te motiveren en de betrokken persoon het recht op 
beroep te verlenen, werden pas een jaar later verplicht (5 april 2011).

Als indiener meent dat zijn naam gesignaleerd staat in het Schengen-informatiesysteem (SIS) 
met het oog op weigering van toegang, kan hij zijn recht op raadpleging van de gegevens die 
betrekking op hem hebben uitoefenen en de onjuiste gegevens laten corrigeren of de 
onrechtmatig verwerkte gegevens laten verwijderen. Hoewel men zich overal in het Schengen-
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gebied op dit recht kan beroepen, bestaat de eenvoudigste werkwijze voor hem erin contact te 
leggen met de Griekse toezichthoudende autoriteit die overeenkomstig het nationale recht is 
aangesteld om onafhankelijk toezicht uit te oefenen op het bestand van het nationale deel van het 
SIS. Dit zijn de gegevens:

Hellenic Data Protection Authority
Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Athens
Tel. +30 210 6475 600; Fax +30 210 6475 628
e-mail: contact@dpa.gr

Daarnaast wil de Commissie de aandacht vestigen op Verordening (EG) nr. 1244/20091 tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001. Overeenkomstig deze verordening zijn 
onderdanen van Servië met een biometrisch paspoort (uitgezonderd de houders van een paspoort 
dat is afgegeven door het Servisch Coördinatiedirectoraat [in het Servisch: Koordinaciona 
uprava]) sinds 19 december 2009 vrijgesteld van de visumverplichting.

Als indiener houder is van een biometrisch paspoort, kon hij dus vanaf die datum voor korte 
verblijven zonder visum naar het Schengen-gebied reizen.
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