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Betreft: Verzoekschrift 0719/2012, ingediend door Veikko Turkki (Finse
nationaliteit), over vermeende belemmeringen voor zijn huwelijk met een 
Thais onderdaan

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen de weigering van de Finse ambassade in Bangkok om zijn 
Thaise verloofde toestemming te geven om naar Finland te reizen zodat ze kunnen trouwen.
Hij voert aan dat het zijn grondrecht is om te trouwen met wie hij maar wil, en vermeldt dat 
de Europese Ombudsman zijn verzoek om de zaak te onderzoeken heeft afgewezen. Bijgevolg 
roept hij de hulp in van het Europees Parlement om ervoor te zorgen dat de Europese 
Ombudsman de zaak onderzoekt.

2. Ontvankelijkheid

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

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

Indiener, een Finse onderdaan, beklaagt zich over de weigering van de Finse ambassade in 
Bangkok om zijn Thaise verloofde een visum te verlenen om naar Finland te reizen zodat ze 
kunnen trouwen. Volgens indiener heeft de Finse ambassade in Bangkok geweigerd zijn 
Thaise verloofde een visum te verlenen omdat de reden voor het bezoek niet duidelijk was 
aangegeven. Hij voert aan dat het zijn grondrecht is te trouwen met wie hij maar wil. Hij 
verklaart eveneens dat de parlementaire ombudsman (van Finland) zijn verzoek om de zaak te 
onderzoeken heeft afgewezen.

De in dit geval van toepassing zijnde wetgeving richt zich kennelijk naar het voornemen van 
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het betreffende stel.

Als de verloofde van indiener van plan is om voor een korte periode (maximaal 90 dagen in 
een periode van 180 dagen) naar Finland te komen om met indiener te trouwen en dan weer 
naar Thailand terug te keren om daar te blijven wonen, of als zij Finland weer zal verlaten om 
met indiener in een ander land buiten het Schengengebied te gaan wonen, dan zijn de 
algemene regels met betrekking tot de afgifte van een Schengenvisum voor kort verblijf van 
toepassing, die zijn uiteengezet in de Visumcode1.

Als de verloofde van indiener voornemens is om naar Finland te komen om met hem te 
trouwen en vervolgens met indiener in Finland te blijven wonen, dan zijn de bepalingen van 
de Visumcode niet van toepassing, aangezien deze alleen van toepassing zijn op visa voor 
kort verblijf. 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 is evenmin van toepassing, aangezien deze richtlijn uitsluitend van 
toepassing is op situaties waarin een EU-burger zijn/haar recht op vrij verkeer uitoefent, dat 
wil zeggen het recht om in een andere EU-lidstaat dan die waarvan hij/zij de nationaliteit 
bezit, te verblijven of te werken. Richtlijn 2003/86/EG van de Raad inzake het recht op 
gezinshereniging is evenmin van toepassing, aangezien dit rechtsinstrument betrekking heeft 
op de rechten van legaal in een EU-lidstaat verblijvende onderdanen van derde landen om 
verenigd te worden met hun gezinsleden in de betreffende lidstaat. In dit geval zou derhalve 
uitsluitend de Finse wet inzake gezinshereniging van toepassing zijn.
§
Volgens de door indiener opgestelde uitnodigingsbrief was het de bedoeling van het stel om 
voor een periode van 89 dagen naar Finland te gaan en daar te trouwen, vervolgens naar 
Thailand terug te keren en, in een later stadium, samen naar Finland te verhuizen. De regels 
van de Visumcode zouden in principe van toepassing zijn op de eerste periode van kort 
verblijf in Finland van 89 dagen.

De consulaire autoriteiten van de lidstaten zijn verantwoordelijk voor de toepassing van de 
algemene regels met betrekking tot de afgifte van Schengenvisa voor kort verblijf en de 
beoordeling van individuele aanvragen. De in de Visumcode uiteengezette regels met 
betrekking tot de afgifte van een Schengenvisum voor kort verblijf bepalen dat een 
visumaanvrager bepaalde bewijsstukken moet overleggen om aan te tonen dat aan de door de 
Schengengrenscode vastgestelde voorwaarden voor binnenkomst is voldaan en om een 
beoordeling mogelijk te maken van het voornemen van de aanvrager om het grondgebied van 
de Schengenlidstaten vóór het verstrijken van de geldigheid van het aangevraagde visum te 
verlaten. Deze bewijsstukken moeten aangeven wat het doel van de reis is, informatie 
verschaffen over het onderkomen van de aanvrager, of hij/zij over voldoende middelen van 
bestaan beschikt zowel voor de duur van het verblijf als voor de terugreis naar het land van 
herkomst/verblijf, of voor doorreis naar een derde land. Krachtens artikel 32, lid 1, letter b) 
van de Visumcode dient een visum te worden geweigerd indien er bij het consulair personeel 
redelijke twijfel bestaat over de echtheid van de door de aanvrager overlegde bewijsstukken 
of de geloofwaardigheid van de inhoud ervan, over de betrouwbaarheid van de verklaringen 
van aanvrager of over zijn/haar voornemen om het grondgebied van de lidstaten te verlaten 
                                               
1 Verordening 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke 
visumcode (Visumcode).
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vóór het verstrijken van de geldigheid van het aangevraagde visum.

In de bij het verzoekschrift gevoegde documenten geeft de Finse ambassade aan 
visumverlening aan de verloofde van indiener te hebben geweigerd op grond van 
bovengenoemd artikel 32, lid 1, letter b) van de Visumcode. Op basis van de in het 
aanvraagformulier en de uitnodigingsbrief (zie boven) verschafte informatie oordeelde de 
ambassade dat aanvrager het doel van en de voorwaarden voor het voorgenomen verblijf niet 
voldoende had aangetoond.

Conclusies
De Commissie is niet bevoegd om op te treden inzake besluiten die door de consulaire 
autoriteiten van een lidstaat in individuele gevallen zijn genomen, tenzij er sprake is van 
schending van het EU-recht. In onderhavig geval lijkt er op basis van de beschikbare 
informatie geen sprake te zijn geweest van een dergelijke schending.


