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Betreft: Verzoekschrift 0951/2007 ingediend door R.H. (Duitse nationaliteit), over het 
vergemakkelijken van het verkrijgen van een visum voor zijn Russische vrouw 
om vanuit Zwitserland Duitsland binnen te komen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft een jaar in Zwitserland gewoond met zijn Russische vrouw die over een 
identiteitsbewijs B voor buitenlandse onderdanen beschikt. Zijn vrouw heeft een visum nodig 
om Duitsland binnen te komen, hetgeen volgens indiener onmogelijk is daar hij niet in staat is 
een aantal vereiste documenten te overleggen. Omdat indiener werkloos is, maar niet als 
zodanig geregistreerd staat, is hij niet in staat een certificaat van zijn werkgever te overleggen 
noch bewijs dat hij aanspraak maakt op een werkloosheidsuitkering.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 februari 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009.

Aangezien Zwitserland de visumregels van Schengen niet volledig toepaste in de periode 
waarnaar in het verzoekschrift wordt verwezen, hadden onderdanen van derde landen op wie 
de visumvereiste krachtens Verordening (EG) nr. 539/2001 van toepassing was en die 
gevestigd waren in Zwitserland een visum nodig wanneer zij naar een lidstaat van de EU 
reisden. Een Zwitserse verblijfsvergunning gaf de houder slechts de mogelijkheid tot 
doortocht over Duits grondgebied overeenkomstig Beschikking nr. 896/2006/EG van het 
Europees Parlement en de Raad. (Zwitserland maakt sinds 12 december 2008 deel uit van het 
Schengengebied zonder binnengrenzen, en een Zwitserse verblijfsvergunning is derhalve 
geldig voor vrij verkeer binnen het Schengengebied gedurende drie maanden in elk half jaar.) 
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De regels en voorwaarden voor uitgifte van een Schengenvisum zijn opgenomen in de 
zogeheten Gemeenschappelijke Visuminstructies.

Krachtens deel V, punt 1.4 van de Gemeenschappelijke Visuminstructies dienen aanvragers 
door middel van verschillende bewijsstukken het reisdoel, de middelen van bestaan en de 
logiesomstandigheden aan te tonen en een ziekte- en reisverzekeringspolis te overleggen. Als 
bewijsstukken van voldoende middelen van bestaan kunnen worden aanvaard: contant geld, 
kredietkaarten, bankrekeningen of andere middelen die het bezit van harde valuta staven. 
Bovendien kunnen ook andere bewijsstukken worden vereist aangaande verblijfplaats en ter 
staving van bindingen met de staat van verblijf, of bewijsstukken met betrekking tot de 
sociaaleconomische situatie van de aanvrager.

Bepaalde lidstaten eisen om laatstgenoemde reden een verklaring van tewerkstelling, ook om 
er zeker van te zijn dat visumaanvragers naar hun land van herkomst of verblijf zullen 
terugkeren. 

Klaarblijkelijk hebben de Duitse autoriteiten die bepalingen toegepast in het geval van 
indiener en zijn Russische echtgenote. 

Indiener en zijn echtgenote zijn echter woonachtig in Zwitserland volgens de overeenkomst 
tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, 
anderzijds, inzake het vrije verkeer van personen.

Conform het bepaalde in artikel 1, lid 1, van bijlage I van de overeenkomst zouden de 
overeenkomstsluitende partijen van familieleden uit derde landen van onderdanen van de 
andere overeenkomstsluitende partijen kunnen eisen dat zij in het bezit zijn van een 
inreisvisum. Aan dergelijke familieleden dienen alle faciliteiten te worden geboden om de 
noodzakelijke visa te verkrijgen.

Deze bepaling komt overeen met artikel 5, lid 2, van Richtlijn 2004/38/EG1 die van 
toepassing is op het vrije verkeer van burgers van de EU en hun familieleden binnen de EU. 
Deze richtlijn is alleen van toepassing op burgers van de EU die naar een andere lidstaat zijn 
verhuisd dan die waarvan zij onderdaan zijn.

Het Europese Hof van Justitie heeft deze gunstige behandeling echter uitgebreid tot burgers 
van de EU die terugkeren naar hun lidstaat van herkomst nadat zij hun recht op vrij verkeer 
hebben uitgeoefend en in een andere lidstaat gevestigd zijn geweest2. Het EHJ oordeelde dat 
een EU-burger zou kunnen worden afgeschrikt zijn land van herkomst te verlaten om in een 
andere lidstaat activiteiten te ontplooien als, bij terugkeer naar de lidstaat waarvan hij 
onderdaan is, de inreis- en vestigingsvoorwaarden voor zijn vrouw niet op zijn minst 
gelijkwaardig zijn met die welke hij zou genieten in een andere lidstaat.

Conform het bepaalde in artikel 16, lid 2, van de overeenkomst met Zwitserland, dient 
rekening te worden gehouden met de relevante jurisprudentie van het Hof voorafgaand aan de 

                                               
1 PB L 158, 30.4.2004, blz. 77.
2 Arrest van het Hof van 7 juli 1992 in zaak C-370/90, Singh (Jurispr.1992, blz. I-4265).



CM\896357NL.doc 3/3 PE430.490v02-00

NL

datum van ondertekening ervan (21 juni 1999).

Gezien het bovenstaande verplichtte de overeenkomst, gelezen in samenhang met het arrest 
van het Hof in de zaak Singh, Duitsland ertoe de echtgenote van indiener dezelfde 
behandeling te geven als zou worden gegeven aan een Russische echtgenote van een 
Zwitserse onderdaan.

Dientengevolge had de echtgenote van indiener een Duits visum moeten worden verleend, 
gebaseerd op het certificaat van de familieband (huwelijk) en een geldig paspoort. Door van 
het familielid van een EU-onderdaan een certificaat van dienstverband en andere 
bewijsstukken te eisen voor een inreisvisum in de lidstaat van herkomst van de EU-
onderdaan, heeft Duitsland niet voldaan aan de geldende Gemeenschapsregels. De Commissie 
zal hierover contact opnemen met de Duitse autoriteiten.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012.

In de eerste mededeling betreffende het verzoekschrift zette de Commissie uiteen dat aan een 
familielid van een EU-onderdaan een visum verleend moet worden, als een certificaat van de 
familieband en een geldig paspoort voorgelegd kunnen worden, en dat de Duitse autoriteiten 
zich niet in de positie bevonden om extra documenten te verlangen. 

De Commissie staat in contact met de Duitse autoriteiten om de volledige toepassing van de 
regels inzake vrij verkeer in Duitsland te waarborgen. De Duitse visumhandleiding geeft 
gedetailleerde richtsnoeren inzake de afgifte van visa aan familieleden van EU-burgers. De 
huidige versie ervan specificeert, overeenkomstig het EU-recht, wanneer aan familieleden van 
EU-onderdanen een visum moet worden afgegeven en maakt duidelijk dat de EU-wetgeving 
inzake vrij verkeer ook geldt voor Duitse burgers die terugkeren naar hun vaderland, nadat ze 
hun recht op vrij verkeer hebben uitgeoefend door in een andere lidstaat te verblijven. 

Gezien het bovenstaande is de Commissie van mening dat de aangekaarte kwestie volledig is 
verduidelijkt. 


