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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wil met zijn partner naar het VK verhuizen. Hij beschouwt de hoeveelheid en de 
details van de door het grensagentschap van de VK gevraagde informatie als buitensporig. Hij 
heeft contact opgenomen met de adviesdienst van Uw Europa, die heeft aangegeven dat het 
VK mogelijk in overtreding is van Richtlijn 2004/38/EG, artikel 5, lid 2.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 juni 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

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

Indiener, een Ierse staatsburger, klaagt over het overdreven aantal documenten en inlichtingen 
dat zijn Chinese geregistreerde partner bij de aanvraag van een inreisvisum voor het VK 
moest voorleggen, zoals een bewijs dat indiener een baan heeft in het VK en een bewijs dat 
hij over voldoende financiële middelen beschikt.

Opmerkingen van de Commissie

In artikel 21, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie staat dat 
elke burger van de Unie het recht heeft zich vrijelijk op het grondgebied van de lidstaten te 
bewegen en te vestigen, met inachtneming van de in de Verdragen vastgelegde beperkingen 
en voorwaarden en van de hiermee verband houdende uitvoeringsmaatregelen. Deze 
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beperkingen en voorwaarden zijn terug te vinden 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.

Conform artikel 5, lid 2, van de richtlijn kunnen de lidstaten eisen dat familieleden van een 
EU-burger – die dus het recht heeft om zich vrij binnen de EU te bewegen en te vestigen – die 
geen burgers van de EU zijn, over een inreisvisum beschikken. 

Zoals het Hof van Justitie van de Europese Unie bevestigd heeft, bezitten dergelijke 
familieleden niet alleen het recht het grondgebied van de EU-lidstaten te betreden maar ook 
het recht om hiertoe een inreisvisum te verkrijgen. De lidstaten moeten deze personen alle 
faciliteiten verlenen om de nodige visa te verkrijgen en deze visa moeten gratis en zo spoedig 
mogelijk via een versnelde procedure verstrekt worden.

Aangezien dit recht uitsluitend samenhangt met familiebanden, hadden de Britse autoriteiten 
de partner van indiener alléén mogen vragen om een identiteitsbewijs, een bewijs van 
familiebanden en een bewijs dat indiener op dat moment in het VK over het recht op vrij 
verkeer uit hoofde van het EU-Verdrag beschikte of op het ogenblik van de aankomst van zijn 
partner in het VK over dit recht zou beschikken.

Familieleden mogen er niet toe verplicht worden te bewijzen dat de voorwaarden in artikel 7, 
lid 1, van de richtlijn betreffende het behoud van het verblijfsrecht na een verblijf van drie 
maanden in het VK op het ogenblik van hun aanvraag van een inreisvisum vervuld zijn.

Met het oog op de naleving van de bepalingen van richtlijn 2004/38/EG heeft het Verenigd 
Koninkrijk de verordeningen van 2006 inzake immigratie (Europese Economische Ruimte) 
van kracht laten worden. Deze verordeningen laten de verstrekking van een inreisvisum 
(EER-gezinsvergunning) niet afhangen van het leveren van bewijs voor de vervulling van de 
voorwaarden in artikel 7, lid 1, van de richtlijn op het ogenblik van de aanvraag van een 
inreisvisum. 

Conclusie

Het lijkt erop dat het probleem van indiener het gevolg is van een onjuiste toepassing van de 
Britse regelgeving. De voor inreisvisa bevoegde Britse instanties hebben de Commissie in 
verband met een andere individuele klacht over dezelfde kwestie laten weten dat er nieuwe 
richtsnoeren zijn uitgebracht met als doel te vermijden dat visumaanvragen om met de 
richtlijn strijdige redenen worden geweigerd.


