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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant verklaart dat zijn moeder, een Roemeense burger die in de Republiek Moldavië 
woont, geen Roemeens paspoort of Roemeense identiteitskaart heeft maar een Moldavisch 
paspoort. Toch kan ze bewijzen dat ze een Roemeense burger is. Omdat ze naar België zou 
willen reizen, wendde de moeder van rekwestrant zich tot het kantoor van het Belgisch 
gemeenschappelijk visumaanvraagcentrum (CAC) in Chisinau. Daar werd haar gezegd dat ze 
een Schengenvisum moet aanvragen en dat er geen rekening kan worden gehouden met haar 
Roemeens burgerschap aangezien ze niet over Roemeense reisdocumenten beschikt. 
Rekwestrant meent dat de rechten van zijn moeder geschonden werden, en verwijst in dit 
verband naar artikel 5 van Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de 
burgers van de Unie en hun familieleden.

2. Ontvankelijkheid

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

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

"De Republiek Moldavië is geen lidstaat van de Europese Unie, en daarom zijn de bepalingen 
van artikel 5 van Richtlijn 2004/38/EG die door rekwestrant worden genoemd, niet van 
toepassing. In artikel 4, lid 3, van deze richtlijn wordt gezegd dat de lidstaten “hun burgers” 
voornoemde documenten, namelijk een geldig paspoort of identiteitsbewijs, verstrekken. De 
definitie van “burgers” wordt overgelaten aan de lidstaten zelf, zoals wordt bepaald in 
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verklaring nr. 2 bij het Verdrag van Maastricht betreffende de Europese Unie.

Rekwestrant verklaart uitsluitend in het bezit te zijn van een door de autoriteiten van 
Moldavië uitgereikt paspoort, maar verklaart tevens "Roemeense te zijn". Indien zij ook de 
Roemeense nationaliteit bezit, dient zij zich tot de Roemeense autoriteiten te wenden om 
overeenkomstig voornoemd artikel 4 een Roemeens paspoort of een Roemeens 
identiteitsbewijs te verkrijgen. Roemenië moet immers bepalen wie tot "zijn burgers" behoort, 
en hen eventueel een in genoemd artikel 4 van Richtlijn 2004/38/EG bedoeld document –
paspoort of identiteitsbewijs – verstrekken."


