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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat de Nederlandse autoriteiten zijn Russische echtgenote 
verplichten een visum aan te vragen voor een bezoek aan Nederland. Volgens hem is deze 
handelwijze in strijd met 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.
Indiener verwijst in dit verband tevens naar jurisprudentie van Het Europees Hof van Justitie 
in zaak C-459/99 (BRAX tegen Belgische staat).

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.

Indiener beklaagt zich erover dat zijn Russische echtgenote die in het Verenigd Koninkrijk 
verblijft, verplicht is om in het bezit te zijn van een visum of een verblijfsvergunning om het 
Koninkrijk der Nederlanden te bezoeken.

Opmerkingen van de Commissie

Volgens artikel 5, lid 2 van Richtlijn 2004/38/EG hebben familieleden van burgers van de 
Europese Unie die zelf geen burgers van de Europese Unie zijn, mogelijk een visum nodig om 
het grondgebied van een lidstaat te betreden. Voor de toepassing van deze richtlijn verleent 
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een geldige verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie aan familieleden van 
burgers van de Europese Unie die zelf geen burgers van de Europese Unie zijn, vrijstelling 
van de visumplicht.

Het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in zaak C-459/99 BRAX tegen 
Belgische staat stelt de familieleden van burgers van de Europese Unie die zelf geen burgers 
van de Europese Unie zijn, niet vrij van de visumplicht.

Het Hof bepaalde in het vermelde arrest dat wanneer een familielid van een burger van de 
Europese Unie zijn identiteit en het bestaan van familiale banden met de burger van de 
Europese Unie kan aantonen, het onevenredig is om hem terug te sturen omdat hij geen 
paspoort of het vereiste visum heeft.

Het vermelde arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie werd opgenomen in artikel 
5, lid 4 van Richtlijn 2004/38/EG. Artikel 5, lid 4 van Richtlijn 2004/38/EG luidt: “Wanneer 
de burger van de Unie of het familielid dat niet de nationaliteit van een lidstaat bezit, niet 
over de vereiste reisdocumenten of, in voorkomend geval, de nodige visa beschikt, stelt de 
betrokken lidstaat deze persoon alvorens tot uitzetting over te gaan binnen redelijke grenzen 
in de gelegenheid de vereiste documenten te verkrijgen dan wel zich deze binnen een redelijke 
termijn te laten bezorgen, dan wel op andere wijze te laten vaststellen of te bewijzen dat hij 
het recht van vrij verkeer en verblijf geniet.”

Conclusies

Het Koninkrijk der Nederlanden is bevoegd om van de vrouw van de indiener te verzoeken in 
het bezit te zijn van een visum of een verblijfsvergunning van een familielid van een burger 
van de Europese Unie om hen op zijn grondgebied toe te laten.

Op basis van de voorgelegde informatie kan dus geen inbreuk tegen de wetgeving van de 
Europese Unie worden vastgesteld.


