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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant plant een bezoek wegens familieomstandigheden naar het VK, samen met zijn 
Thaise echtgenote. Hij heeft de informatie over de visumplicht gelezen, die verschrikkelijk 
omslachtig lijkt, en vraagt aan het Parlement om het VK ertoe te verplichten de EU-wetgeving 
toe te passen, wat het gemakkelijk zou maken voor mensen om te reizen.

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

"Rekwestrant klaagt over de problemen waarmee hij in het Verenigd Koninkrijk wordt 
geconfronteerd bij het aanvragen van een inreisvisum voor zijn familieleden die geen EU-
onderdaan zijn.

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. Deze beperkingen en 
voorwaarden zijn neergelegd in 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.
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Zoals bepaald in artikel 5, lid 2, van deze richtlijn mogen lidstaten bij een EU-burger die 
gebruikt maak van zijn recht van vrij verkeer en verblijf op hun grondgebied, van zijn 
familieleden die geen EU-onderdaan zijn een inreisvisum verlangen.

Zoals is bevestigd door het Hof van Justitie van de Europese Unie1 hebben dergelijke 
familieleden niet alleen recht op toegang tot het grondgebied van de lidstaat, maar ook op een 
inreisvisum voor dat doel. De lidstaten moeten deze personen alle faciliteiten bieden om de 
nodige visa te verkrijgen, die onverwijld en gratis via een versnelde procedure ter beschikking 
moeten worden gesteld.

Aangezien dit recht alleen voortvloeit uit de familiebanden kan de gastlidstaat familieleden 
die een inreisvisum aanvragen verplichten een geldig paspoort en een bewijs van deze 
familiebanden te overleggen. Er mag niet om andere documenten, zoals een bewijs van 
verblijf, voldoende middelen, een uitnodiging of een retourbiljet, worden gevraagd.

Het recht om een visum te krijgen geldt echter niet onvoorwaardelijk, daar de EU-wetgeving 
lidstaten toestaat een inreisvisum te weigeren aan een niet-EU-familielid van een EU-
onderdaan indien:

 het familielid niet in staat is zijn/haar recht overeenkomstig voornoemde richtlijn aan 
te tonen (zoals een bewijs van identiteit, familiebanden, afhankelijkheid of dat hij/zij 
samen met de EU-onderdaan naar het gastland zal reizen of zich daar bij hem/haar 
voegen);

 het familielid vormt een risico voor de openbare orde, openbare veiligheid of 
volksgezondheid in de zin van hoofdstuk VI van Richtlijn 2004/38/EG;

 in geval van misbruik of fraude, zoals een schijnhuwelijk (artikel 35 van de richtlijn).

In elk geval voorziet de richtlijn in belangrijke waarborgen om EU-onderdanen wier recht op 
vrij verkeer en verblijf is ingeperkt, te beschermen, bijvoorbeeld dat het besluit schriftelijk 
moet worden meegedeeld, dat volledig uiteengezet moet worden op welke gronden het 
genomen is en dat aangegeven moet worden wanneer en waar de persoon in kwestie tegen het 
besluit in beroep kan gaan.

De Commissie werkt nauw samen met de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk om te 
waarborgen dat de visumregels van het VK aansluiten bij de EU-wetgeving.

                                               
1 Arrest van het Hof van 31 januari 2006 in zaak C-503/03 Commissie/Spanje (Jur. 2006, blz. I-1097).


