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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1110/2011, ingediend door Silvia Hecker (Duitse 
nationaliteit), over het niet verstrekken van een visum aan haar Egyptische 
echtgenoot door de Duitse autoriteiten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster maakt bezwaar tegen het feit dat de Duitse autoriteiten tot dusver hebben 
geweigerd een visum te verstrekken aan haar Egyptische echtgenoot, met wie zij in 2008 in 
het huwelijk is getreden in Egypte. Indienster, die gebruik wil maken van de mogelijkheid tot 
gezinshereniging en daarmee een permanente verblijfsvergunning voor haar Egyptische 
echtgenoot in Duitsland, heeft reeds een klacht ingediend bij de verzoekschriftencommissie 
van de Bondsdag, die echter verwees naar de zaak die indienster en haar echtgenoot hebben 
aangespannen bij de administratieve rechtbank in Berlijn, nadat het Duitse Ministerie van 
Buitenlandse Zaken onder andere had verklaard dat het visum werd geweigerd op grond van 
het vermoeden van een schijnhuwelijk. Indienster, die van mening is dat haar grondrechten 
met betrekking tot het familie- en gezinsleven worden geschonden en wier financiële situatie 
de talloze reizen naar Egypte op den duur niet meer toelaat, verzoekt derhalve het Europees 
Parlement in te grijpen en ervoor te zorgen dat Duitsland de op dit gebied geldende EU-
wetgeving naleeft.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 februari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

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

Richtlijn 2003/86/EG inzake het recht op gezinshereniging slaat op onderdanen van derde 
landen en hun familieleden, en is als dusdanig niet van toepassing op burgers van de Europese 
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Unie die herenigd willen worden met familieleden die geen onderdanen van de Europese Unie 
zijn.

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 is van toepassing ten aanzien 
van burgers van de Unie die zich begeven naar of verblijven in een andere lidstaat dan die 
waarvan zij de nationaliteit bezitten. Volgens deze richtlijn hebben alleen burgers van de Unie 
die hun recht op vrij verkeer uitoefenen en zich begeven naar een andere lidstaat het recht om 
te worden begeleid door hun familieleden, ongeacht welke nationaliteit zij bezitten.

Conclusies

Aangezien de indienster een burger van de Europese Unie is en verblijft in de lidstaat van 
haar nationaliteit en dus haar recht op vrij verkeer niet uitoefent, is op deze zaak geen wet van 
de Europese Unie van toepassing.


