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de toepassing van Richtlijn 2004/38/EG in Gibraltar

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster heeft de Litouwse nationaliteit, haar echtgenoot de Oekraïense. Beiden beschikken 
over een verblijfsvergunning afgegeven door de autoriteiten in Gibraltar. De Litouwse 
ambassade heeft haar medegedeeld dat haar echtgenoot voor een verblijf in Litouwen een 
visum nodig heeft. Volgens indienster hoeft haar echtgenoot krachtens 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 echter geen visum aan te vragen voor Litouwen.
Indienster verzoekt het Europees Parlement om uitleg.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juni 2012

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 
Verdragen en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. De desbetreffende 
beperkingen en voorwaarden zijn te vinden in Richtlijn 2004/38/EG1.

                                               
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 
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Overeenkomstig artikel 3, lid 1, van de richtlijn is deze richtlijn alleen van toepassing ten 
aanzien van iedere burger van de Unie die zich begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat 
dan die waarvan hij de nationaliteit bezit, en diens familieleden die hem begeleiden of zich bij 
hem voegen. 

EU-burgers die in de lidstaat van hun nationaliteit wonen, kunnen niet profiteren van de 
rechten die worden toegekend aan EU-burgers die het bovenstaande recht hebben uitgeoefend 
en naar een andere lidstaat zijn verhuisd. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft 
deze gunstige behandeling echter uitgebreid tot burgers van de EU die terugkeren naar hun 
lidstaat van herkomst nadat zij hun recht hebben uitgeoefend en in een andere lidstaat 
gevestigd zijn geweest1.

Het lijkt daarom dat indienster zich bevindt in een situatie die valt onder de EU-wetgeving 
inzake het recht vrij op het grondgebied van de Unie te reizen en te verblijven (indiener is van 
plan naar haar lidstaat van herkomst terug te keren, nadat zij haar recht heeft uitgeoefend en in 
een andere lidstaat gevestigd is geweest).

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. De lidstaten moeten deze personen alle 
faciliteiten verlenen om de nodige visa te verkrijgen die zo spoedig mogelijk en kosteloos via 
een versnelde procedure moeten worden afgegeven.

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. 

Artikel 5, lid 2, van de richtlijn stelt ook dat familieleden van een EU-burger die de 
nationaliteit van een derde land bezitten en die de burger vergezellen naar of zich bij hem of 
haar voegen in een andere lidstaat dan die waarvan de EU-burger een ingezetene is, 
vrijgesteld worden van de visumplicht indien zij in het bezit zijn van een geldige 
verblijfskaart als bedoeld in artikel 10 van de richtlijn. Uit de door indienster verstrekte 
informatie lijkt het dat haar echtgenoot in het bezit is van een verblijfskaart van een familielid 
van een burger van de Unie, zoals bedoeld in artikel 10 van de richtlijn, die is verstrekt door 
de autoriteiten van Gibraltar. Als dit wordt bevestigd, schrijft artikel 5, lid 2 voor dat de 
Litouwse autoriteiten een binnenkomst zonder visum van een familielid dat onderdaan is van 
een derde land en in het bezit is van een verblijfskaart van een familielid van een burger van 
de Unie, in Litouwen moeten toestaan, wanneer deze EU-burger de Litouwse nationaliteit 
bezit en zijn of haar recht op vrij reizen en verblijven in de EU heeft uitgeoefend.

Teneinde aan de bepalingen van Richtlijn 2004/38/EG te voldoen, heeft Litouwen een 
ontwerpwetgevingsvoorstel gepland tot wijziging van wet nr. IX-2206 van 29 april 2004 
betreffende de wettelijke status van vreemdelingen, zoals gewijzigd op 22 juli 2009 bij wet nr. 
                                                                                                                                                  

de burgers van de Unie en hun familieleden, PB L 158 van 30 april 2004, blz. 77.
1 Arrest van het Hof van 7 juli 1992 in zaak C-370/90 Singh (Jurispr. 1992, blz. I-4265) en 

van 11 december 2007 in zaak C-291/05 Eind (Jurispr. 2007, blz. I-10719) 
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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XI-392, die de bepalingen van artikel 5, lid 2, van de richtlijn volledig omzet. De bespreking 
van het wetsontwerp is gepland voor de voorjaarszitting van 2012 van het nationale 
parlement. Het wetsontwerp zal waarschijnlijk twee tot drie maanden na de goedkeuring in 
werking treden (in augustus-september 2012).

Conclusie

Wanneer wordt bevestigd dat indiensters echtgenoot in het bezit is van een verblijfskaart van 
een familielid van een burger van de Unie, zoals bedoeld in artikel 10 van de richtlijn, die is 
verstrekt door de autoriteiten van Gibraltar, zijn de Litouwse autoriteiten uit hoofde van 
artikel 5, lid 2, van de richtlijn verplicht een binnenkomst zonder visum in Litouwen van een 
familielid met de nationaliteit van een derde land die in het bezit is van een verblijfskaart van 
een familielid van een burger van de Unie toe te staan, wanneer deze EU-burger de Litouwse 
nationaliteit bezit en zijn of haar recht op vrij reizen en verblijven in de EU heeft uitgeoefend. 

In een dergelijk geval zou de meest effectieve oplossing zijn een beroep te doen op het 
SOLVIT-netwerk. SOLVIT is een online netwerk voor probleemoplossing waarin lidstaten 
van de EU samenwerken om op pragmatische wijze problemen die voortkomen uit de onjuiste 
toepassing van de interne marktwetgeving door autoriteiten gratis en binnen een periode van 
tien weken op te lossen1.

Mocht het probleem onopgelost blijven of mocht indienster van mening zijn dat de 
voorgestelde oplossing onacceptabel is, wordt zij uitgenodigd de Europese Commissie 
hiervan op de hoogte te stellen2, zodat er nader op de kwestie kan worden ingegaan. 

Het kan ook in het belang van indienster zijn gebruik te maken van de beschikbare 
rechtsmiddelen op nationaal niveau, die indienster als regel in staat stellen om directer en 
persoonlijker voor haar rechten op te komen. Wanneer indienster schade heeft ondervonden, 
kan alleen de nationale rechter een schadevergoeding gelasten. Bovendien kan indienster, 
gezien het feit dat er een tijdslimiet bestaat voor nationale rechtsmiddelen, haar recht op deze 
rechtsmiddelen verliezen als zij hier niet snel gebruik van maakt.

                                               
1 Meer informatie over het SOLVIT-netwerk is te vinden op http://ec.europa.eu/solvit.
2 http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_nl.htm.


