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Betreft: Verzoekschrift 1094/2011 ingediend door M.A. (Britse nationaliteit) over 
vermeende overtreding van Richtlijn 2004/38/EG door Ierland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener schrijft dat zijn dochter een visumaanvraag heeft ingediend bij het Ierse consulaat in 
Zimbabwe, om met haar vader in Ierland verenigd te kunnen worden. De visumaanvraag is 
aanvankelijk afgewezen wegens het ontbreken van de juiste documenten. Later is de aanvraag 
in behandeling genomen, maar er werd 15 Amerikaanse dollar aan leges gevraagd voor het 
doorsturen van het dossier naar Zuid-Afrika. De immigratiedienst in Dublin (INIS) heeft 
indiener een aantal aanvullende documenten gevraagd, en een adres zodat dit kan worden 
gecontroleerd. Hoewel indiener alle gevraagde documenten heeft geleverd, heeft zijn dochter 
nog geen visum gekregen. Indiener is van mening dat Ierland een ernstige inbreuk pleegt op 
Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun 
familieleden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 januari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Indiener klaagt over de problemen die hij ondervond met de aanvraag van een Iers 
inreisvisum voor zijn dochter bij het Ierse consulaat in Zimbabwe en ook over vertragingen 
bij de afgifte van het visum.

In artikel 21, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt 
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bepaald dat iedere burger van de Unie het recht heeft vrij te reizen en te verblijven op het 
grondgebied van de lidstaten, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij 
de Verdragen en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. De respectievelijke 
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 de burgers van de 
Unie en hun familieleden.

Zoals bepaald in artikel 5, lid 2, van de richtlijn mogen lidstaten, waar de EU-burger het recht 
van vrij verkeer en verblijf uitoefent, eisen dat het familielid met de nationaliteit van een 
derde land aan de inreisvisumplicht voldoet. Zoals het Hof van Justitie van de Europese Unie 
heeft bevestigd1, hebben dergelijke familieleden niet alleen het recht het grondgebied van de 
lidstaat binnen te komen, maar ook het recht een inreisvisum hiervoor te verkrijgen. De 
lidstaten moeten deze personen alle faciliteiten verlenen om de nodige visa te verkrijgen die 
zo spoedig mogelijk via een versnelde procedure kosteloos moeten worden afgegeven.

Het recht om een inreisvisum te verkrijgen is echter niet onvoorwaardelijk, aangezien het EU-
recht de lidstaten de mogelijkheid biedt familieleden van een EU-burger de toegang tot hun 
grondgebied te ontzeggen indien zij een gevaar voor de openbare orde, de openbare veiligheid 
of de volksgezondheid vormen in de zin van hoofdstuk VI van Richtlijn 2004/38/EG of indien 
er sprake is van fraude of misbruik, zoals in het geval van een schijnhuwelijk.

De Commissie heeft eveneens rechtstreeks een klacht van indiener ontvangen. In haar reactie 
van 12 januari 2012 verstrekte de Commissie bovengenoemde interpretatie van het EU-recht 
en gaf zij aan dat op grond van de informatie waarover zij beschikt, niet gegarandeerd kan 
worden dat zich geen geïsoleerde gevallen van onjuiste toepassing van EU-/nationale 
regelgeving door nationale autoriteiten zullen voordoen, ook al is de richtlijn op de juiste 
wijze omgezet in de Ierse regelgeving. 

Conclusie

Indiener heeft de Commissie op 28 februari 2012 laten weten dat het visum inderdaad is 
afgegeven. De Commissie zal nu voorstellen het dossier van zijn klacht te sluiten. 

                                               
1 Zie bijvoorbeeld het arrest van het Hof van 31 januari 2006 in zaak C-503/03 Commissie/Spanje (Jurispr. 2006, 
blz. I-1097).


