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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant beklaagt zich erover dat Ierse douaneambtenaren op Richtlijn 2004/38/EG 
gebaseerde uitvoeringsbepalingen (SI Nr. 146 van 2011) van de Ierse Minister van Justitie 
niet correct toepassen. Volgens deze bepalingen heeft rekwestrant als familielid van een EU-
burger geen visum nodig om Ierland binnen te komen. De Ierse ambtenaren eisten echter wel 
een visum. Rekwestrant is van mening dat haar recht op vrij verkeer als familielid van een 
EU-burger is geschonden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

De rekwestrant, een Peruviaans staatsburger, getrouwd met een Nederlands staatsburger, en 
woonachtig in Spanje, klaagt dat de Ierse autoriteiten haar niet vrijgesteld hebben van de 
visumplicht op basis van haar geldige Spaanse verblijfskaart, uitgegeven onder artikel 10 van 
Richtlijn 2004/38/EG.

Opmerkingen van de Commissie

In artikel 21, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt 
bepaald dat iedere burger van de Unie het recht heeft vrij op het grondgebied van de lidstaten 
te reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij de 
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Verdragen en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. De respectieve 
beperkingen en voorwaarden zijn 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. In artikel 5, lid 2 van de Richtlijn wordt eveneens 
bepaald dat een geldige verblijfskaart zoals bedoeld in artikel 10 van de Richtlijn, 
familieleden van EU-burgers uit derde landen vrijstelling van de visumplicht verleent.

Deze bepaling moet echter gezien worden samen met artikel 3, lid 1, van de richtlijn die 
vaststelt dat Richtlijn 2004/38/EG van toepassing is op iedere burger van de Unie die zich 
begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat dan die waar hij woonachtig is, en op diens 
familieleden die hem begeleiden of zich bij hem voegen.

De voorzieningen gesteld in artikel 5, lid 2, van de richtlijn zijn dus enkel van toepassing op 
familieleden die een geldige verblijfskaart hebben (zoals vereist door artikel 5, lid 2) en die 
de EU-burger begeleiden of zich bij hem voegen in de gastlidstaat (zoals vereist door artikel 
3, lid 1).

Gezien de rekwestrant alleen reisde en niet met doel zich bij haar echtgenoot te voegen of 
hem te begeleiden in de gastlidstaat, viel haar reis niet onder de richtlijn en had ze bijgevolg 
geen recht op vrijstelling van de visumplicht.

Conclusie

Het lijkt erop dat de Ierse autoriteiten de Richtlijn niet hebben overtreden door het niet 
toepassen van hun nationale regels voor het vrijstellen van de visumplicht.


