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Betreft: Verzoekschrift 259/2012 van W.R. (Nederlandse nationaliteit), over niet-
toepassing van 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 de burgers van de Unie en hun 
familieleden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners echtgenote diende bij de Spaanse ambassade in Colombia in juli 2011 een aanvraag 
in voor een kort-verblijfvisum voor een gezamenlijke vakantie in Spanje op basis van het 
inreisrecht van familieleden van een EU-burger. Voor de aanvraag moest indieners vrouw vier 
keer een reis van meer dan twaalf uur maken, uitsluitend om aanvullende informatie 
persoonlijk af te geven. Uiteindelijk werd het visum op 23 september 2011, na de 
vakantieperiode, afgewezen. Indiener diende daarop een klacht in bij Solvit. Na vijftien 
weken kwam Solvit met als oplossing dat een nieuw visum moest worden aangevraagd,
waarbij dan rekening zou worden gehouden met het EU-recht. Indiener diende ook een klacht 
in bij de Commissie, die hem weer doorverwees naar Solvit. Na deze afwijzing diende 
indiener officiële klachten in bij de ambassade in Bogotá, het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken in Spanje en de Spaanse ambassade in Nederland. Van geen van de Spaanse instanties 
ontving hij antwoord. Volgens indiener kon hij bij de Europese Ombudsman ook geen klacht 
indienen omdat Solvit niet op het klachtenformulier wordt vermeld. Indiener verzoekt om 
uitleg en een onderzoek.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 juni 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 november 2012
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Hoewel de inspanningen van Solvit Spanje uiteindelijk vergeefs waren, heeft dit Solvit-
centrum wel degelijk zijn uiterste best gedaan om het probleem van indiener op te lossen.

Solvit is als volgt te werk gegaan: op 20 oktober 2011 ontfermde Solvit zich over de zaak. 
Eerst probeerde Solvit zonder succes contact op te nemen met het consulaat in Bogotá (21 
oktober, 25 oktober en 3 november), waarna het zich op 3 november 2011 in verbinding 
stelde met het “contactpunt” op het ministerie van Buitenlandse Zaken om om opheldering te 
vragen over het besluit van het consulaat in Bogotá.

Op 20 december 2011 kreeg Solvit een antwoord van het contactpunt met daarin de volgende 
redenen voor de weigering van het visum door het consulaat:

- De echtgenote van indiener reisde voor de eerste maal naar Europa, waarbij zij aangaf
dat zij 35 dagen in het Schengengebied zou verblijven, terwijl haar vliegtickets voor 
een verblijf van 30 dagen waren;

- Mevrouw had uitsluitend voor de eerste twee dagen van haar verblijf huisvesting 
gereserveerd in Madrid. Om die reden was niet duidelijk of zij uitsluitend in Spanje 
zou blijven of naar een ander Schengenland zou afreizen;

- Het doel van de reis was onduidelijk.

In reactie hierop wees Solvit Spanje het contactpunt dat verantwoordelijk is voor consulaire 
zaken erop dat aangezien de echtgenote van indiener een familielid van een EU-burger is die 
samen met haar echtgenoot reist (en dus onder de bepalingen van Richtlijn 2004/38/EG valt), 
zij alleen maar de familieband hoeft aan te tonen. Het contactpunt bevestigde dit en deelde 
mee het consulaat in Bogotá te zullen inlichten.
Het consulaat gaf Solvit op geen enkel moment rechtstreeks antwoord op zijn vragen, maar 
het contactpunt deelde Solvit mee dat indiener nu een nieuw visum kon aanvragen omdat het 
consulaat over deze zaak en het standpunt van het ministerie was ingelicht. Met dit advies 
sloot Solvit de zaak op 3 februari af.
Nadat indiener, zoals geadviseerd, opnieuw een visumaanvraag indiende, vroeg hij of dit ook 
bij het consulaat in Cali kon, omdat dit de plaats was waar zij ook ooit de eerste aanvraag 
hadden ingediend. Solvit vroeg de bevoegde Spaanse instanties naar aanleiding daarvan op 5 
maart 2012 of dit inderdaad kon, gezien het feit dat het consulaat in Cali slechts een honorair
consulaat is. Solvit kreeg hier begin april (per telefoon) een bevestigend antwoord op. Daarop 
deelde Solvit Spanje aan Solvit Nederland mee dat de echtgenote van indiener de aanvraag 
kon indienen op het consulaat in Cali.

Toen indiener naar Cali ging om het visum aan te vragen, kreeg hij nul op zijn rekest. Hij nam 
toen weer contact op met SOLVIT. De zaak werd daarop onder het oude dossiernummer –
125051/11/NL – heropend.

Solvit Spanje probeerde te achterhalen wat er gebeurd was met het consulaat in Cali. Het 
contactpunt bij het ministerie gaf daarop aan dat een visum uitsluitend verkregen kan worden 
middels een persoonlijke aanvraag op het consulaat in Bogotá, omdat het consulaat in Cali 
slechts een honorair consulaat is. Aangezien indiener ver van Bogotá woont, koos Solvit voor 
een praktische aanpak en informeerde het welke documenten indiener en zijn echtgenote 
zouden moeten overleggen, om te voorkomen dat ze twee keer zouden moeten reizen. Voor 
de eerste keer kregen zij nu rechtstreeks antwoord van het consulaat in Bogotá, met een 
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opsomming van de volgende benodigde documenten:
- Documenten ter staving van het feit dat de echtgenote van indiener een familielid is 

van een EU-burger (huwelijksakte);

- Identiteitsbewijs (van zowel de visumaanvrager als de EU-burger);

- Vliegtickets (of de boekingsbewijzen van die tickets) om na te kunnen gaan of zij 
tegelijkertijd naar Spanje reizen of dat zij zich bij hem voegt;

- Bewijs van huisvesting;

- Brief van de EU-burger dat hij naar Spanje reist om zich op specifieke data en plaatsen 
bij zijn echtgenote te voegen.

Solvit Spanje vroeg om opheldering van de redenen waarom deze documenten nodig waren, 
maar kreeg daar opnieuw – tot op heden – geen antwoord op.

Aangezien Solvit een informeel netwerk is dat probeert burgers en ondernemingen snel 
oplossingen te bieden, kwam Solvit Spanje tot de conclusie dat het indiener en zijn echtgenote 
in deze zaak onmogelijk op informele wijze een bevredigende oplossing kon bieden. Om die 
reden sloot het Solvit-centrum de zaak als onopgelost en verwees het indiener naar meer 
formele verhaalmiddelen.

EU-wetgeving inzake het vrije verkeer van EU-burgers

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 
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.

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

Zoals het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bevestigd1, hebben dergelijke 
familieleden niet alleen het recht om 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 bieden om de nodige visa te verkrijgen en hen deze onverwijld en gratis via een 
versnelde procedure ter beschikking stellen.

Aangezien dit recht uitsluitend samenhangt met familiebanden, mogen de nationale 
autoriteiten de familielieden van EU/burgers vragen de volgende documenten – maar alleen 
deze – voor te leggen:

                                               
1 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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 een identiteitsbewijs – bijv. een geldig paspoort – op basis waarvan de nationale 
autoriteiten kunnen vaststellen wiens aanvraag ze in behandeling nemen;

 een bewijs van familiebanden – bijv. een geldige huwelijksakte – op basis waarvan de 
nationale autoriteiten kunnen vaststellen of de aanvrager al dan niet familielid is van 
een EU-burger; 

 een bewijs dat de EU-burger momenteel het EU-recht op vrij verkeer uitoefent in de 
ontvangende lidstaat of dit recht zal uitoefenen op het moment dat het familielid in de 
ontvangende lidstaat aankomt. De nationale autoriteiten kunnen op basis hiervan 
vaststellen of de aanvrager samen met de EU-burger in de ontvangende lidstaat zal 
verblijven.

Er mogen geen andere documenten worden gevraagd, zoals een huisvestingsverklaring, een 
bewijs van voldoende middelen, een uitnodiging of een retourticket.

Het recht om een inreisvisum te verkrijgen is echter niet onvoorwaardelijk, aangezien het EU-
recht de lidstaten de mogelijkheid biedt familieleden van een EU-burger de toegang tot hun 
grondgebied te ontzeggen indien zij een gevaar voor de openbare orde, de openbare veiligheid 
of de volksgezondheid vormen in de zin van hoofdstuk VI van de richtlijn of indien er sprake 
is van fraude of misbruik.

Ter omzetting van Richtlijn 2004/38/EG kondigde Spanje Koninklijk Decreet 240/20071 af 
inzake de toegang, het vrij verkeer en het verblijf in Spanje van EU-burgers en hun 
familieleden.

De Commissie is van mening dat artikel 5, lid 2 van de richtlijn correct in het Spaans recht is 
omgezet.

Klacht indiener rechtstreeks ingediend bij de Commissie

Indiener heeft op 13 oktober 2011 zijn klacht rechtstreeks ingediend bij de Commissie. De 
klacht is geregistreerd en op 29 november 2011 is indiener een ontvangstbevestiging gestuurd.

Op 19 december 2011 stuurde de Commissie indiener een antwoord. In dit antwoord werd het 
de klacht afgezet tegen het toepasselijk EU-recht, met als conclusie dat het goed zou zijn als 
indiener gebruik zou maken van het Solvit-netwerk. De Commissie betreurt het feit dat zij 
zich toen niet realiseerde dat indiener zich reeds zonder resultaat tot Solvit gewend had, zoals 
hij reeds in zijn oorspronkelijke klacht van 13 oktober 2011 had vermeld.

Tussen januari en maart 2012 verstrekte indiener aanvullende op- en aanmerkingen ten 
aanzien van zijn klacht, in het bijzonder een uiteenzetting van zijn contacten met Solvit en de 
mededeling dat Solvit zijn echtgenote had geadviseerd een nieuwe visumaanvraag in te 
dienen.

                                               
1 Real Decreto 240/2007 de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en 

España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados 
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (BOE núm 51, del 28 febrereo 
2007).
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De Commissie reageerde op 20 juni 2012 met de mededeling dat Spanje artikel 5 van richtlijn 
2004/38/EG correct had omgezet en dat zijn klacht moest worden opgevat als een individueel 
geval van onjuiste toepassing door een nationale autoriteit van nationale wetgeving waarin 
EU-wetgeving correct is omgezet. In haar antwoord deelde de Commissie indiener tevens 
mede dat zij zelfs met zijn klacht in handen niet beschikt over voldoende gedocumenteerd en 
gedetailleerd bewijs voor het bestaan van overheidshandelen dat tegen het EU-recht indruist, 
en dat – overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie – constant en algemeen moet 
zijn.

Tot slot gaf de Commissie in haar antwoord te kennen dat de klacht van indiener 
meegenomen zou worden bij de beoordeling van de conformiteit van de omzetting en 
toepassing van de richtlijn.

Conclusies
Indiener wordt erop gewezen dat het indienen van een klacht bij de Commissie niet in de 
plaats kan treden van juridische stappen op nationaal niveau die nodig kunnen zijn om zijn 
rechten te vrijwaren. Als indiener van mening is dat zijn rechten krachtens nationaal recht 
geschonden zijn, moet hij ervoor zorgen dat hij geen enkele termijn mist waarbinnen hij in het 
kader van nationale procedures actie kan ondernemen.
De Commissie kan indiener niet helpen verhaal te halen bij de nationale autoriteiten. Ingeval 
indiener schade heeft geleden, kan uitsluitend de nationale rechtbank hem daarvoor een 
vergoeding toekennen.


