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1. Samenvatting van het verzoekschrift

De Ierse ambassade in Abuja weigerde een inreisvisum aan haar Nigeriaanse echtgenoot te 
verstrekken op de grond dat a) rekwestrant in Ierland niet haar verdragsrecht uitoefende 
volgens Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf en b) dat er 
voorafgaand aan de aanvraag van een visum geen sprake was van een verwantschap.

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 20 april 2012

Rekwestrant klaagt over de weigering van de Ierse autoriteiten om een inreisvisum te 
verstrekken aan haar Nigeriaanse echtgenoot, die samen met haar naar Ierland wilde reizen. 
De Ierse autoriteiten hebben hun beslissing gebaseerd op grond van het feit dat er geen bewijs 
van haar verblijf in Ierland is overgelegd overeenkomstig de EU-wetgeving inzake het vrije 
verkeer van EU-burgers en het vereiste dat "de geldigheid van hun huwelijk moet worden 
aangetoond".

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 desbetreffende 
beperkingen en voorwaarden zijn te vinden in Richtlijn 2004/38/EG1.

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 bevestigd2, 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.

Aangezien dit recht uitsluitend aan de familiebetrekking wordt ontleend, kan het gastland 
familieleden die een inreisvisum aanvragen ertoe verplichten een geldig paspoort en een 
bewijs van de familiebetrekking over te leggen. Er kunnen geen andere documenten worden 
verlangd, zoals een huisvestingsverklaring, een bewijs van voldoende middelen, een 
uitnodiging of een retourticket.

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 op 21 juli 2011 rechtstreeks van rekwestrant een klacht ontvangen. De 
Commissie heeft die op 23 augustus en 20 oktober 2011 beantwoord, vergezeld van 
bovenstaande analyse van het Gemeenschapsrecht en met uitdrukkelijke vermelding van de 
documenten tot overlegging waarvan de Ierse autoriteiten haar echtgenoot naast zijn aanvraag 
van een inreisvisum mochten verplichten.

 een bewijs van zijn identiteit – bv. een geldig Nigeriaans paspoort – dit stelt de Ierse 
autoriteiten in staat te verifiëren wiens aanvraag ze in behandeling nemen;

 een bewijs van familiebanden – bv. een geldige huwelijksakte – dit stelt de Ierse 
autoriteiten in staat te verifiëren dat de aanvrager familielid is van een EU-burger;

 een bewijs dat rekwestrant haar verdragsrecht in Ierland uitoefent of zal uitoefenen op 
het moment van zijn aankomst – bv. een actueel arbeidscontract of enig ander bewijs 
dat ze voldoet aan de voorwaarden van artikel 7, lid 1, van de richtlijn, als bedoeld in 
artikel 8, lid 3, van de richtlijn, of een verklaring dat ze samen met hem naar Ierland 
zal reizen of dat hij zich daar kort na haar aankomst bij haar zal voegen – dit stelt de 
Ierse autoriteiten in staat te verifiëren dat de aanvrager in Ierland bij de EU-burger zal 
verblijven.

                                               
1  Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (PB L 
158 van 30.4.2004, blz. 77).
2  Zie onder meer het arrest van het Hof van 31 januari 2006 in zaak C-503/03 Commissie/ Spanje (Jurispr.2006, 
blz. I-1097).
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Met betrekking tot de weigering op grond van het verzuim om een bewijs voor te leggen dat 
rekwestrant het verdragsrecht in Ierland uitoefent, is de Commissie tot de conclusie gekomen 
dat een dergelijke weigering in beginsel in overeenstemming is met het Unierecht en dat de 
Commissie niet in staat is te beoordelen of de met de visumaanvraag overgelegde documenten 
bovengenoemde elementen voldoende hebben bevestigd.

Met betrekking tot de tweede grond heeft de Commissie eraan herinnerd dat artikel 35 van de 
richtlijn de lidstaten toestaat de noodzakelijke maatregelen te nemen om een in deze richtlijn 
neergelegd recht in het geval van misbruik of fraude, zoals schijnhuwelijken, te ontzeggen, te 
beëindigen of in te trekken.

De bewijslast rust op de Ierse autoriteiten die vrezen dat er sprake is van een geveinsd 
huwelijk. Ze moeten een overtuigend dossier kunnen samenstellen, en moeten daarbij alle 
materiële waarborgen van het Gemeenschapsrecht in acht nemen. In het geval van beroep, 
moet de nationale rechter nagaan of in individuele gevallen het bewijs van misbruik is 
geleverd, volgens de bewijsregels van het nationale recht, voor zover deze geen afbreuk doen 
aan de doeltreffendheid van het Gemeenschapsrecht.

Om te kunnen beoordelen of de Ierse autoriteiten bij deze kwestie in overeenstemming met 
hun verplichtingen uit hoofde van het EU-recht hebben gehandeld, heeft de Commissie 
rekwestrant verzocht om een afschrift van de Ierse beslissing tot weigering van de 
visumaanvraag voor te leggen. De Commissie heeft haar tevens aangeraden een beroep te 
doen op SOLVIT, wat in dit stadium de doeltreffendste hulp was. Tevens heeft de Commissie 
laten weten dat indien SOLVIT het probleem niet zou kunnen oplossen of rekwestrant van 
oordeel is dat de voorgestelde oplossing onacceptabel is, zij gerechtigd is een formele klacht 
in te dienen bij de Commissie.

Aangezien er geen verder antwoord van rekwestrant is ontvangen, is de zaak op 20 januari 
2012 afgesloten.

Conclusies
Rekwestrant was ook al in rechtstreeks contact met de Commissie geweest, die haar een 
juridische analyse heeft verstrekt en de meest doeltreffende oplossing van het probleem heeft 
voorgesteld. In een brief van 20 oktober 2011 werd rekwestrant tevens verzocht zich opnieuw 
tot de Commissie te richten indien het probleem niet kon worden opgelost, hetgeen ze niet 
heeft gedaan.


