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Verzoekschrift 0830/2006, ingediend door Tobias King (Britse nationaliteit), over de 
toepassing van Richtlijn 2004/38/EG door het Verenigd Koninkrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De indiener, een Britse staatsburger die samen met zijn vrouw, een Turkse staatsburger, 
woonachtig is in België, is van mening dat het Verenigd Koninkrijk inbreuk maakt op 
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. Volgens de indiener heeft zijn 
vrouw weliswaar een geldige verblijfsvergunning in België, maar heeft ze toch een 
inreisvisum nodig wanneer ze naar het Verenigd Koninkrijk wil reizen. De indiener voert aan 
dat de immigratiewet van het Verenigd Koninkrijk op het eerste gezicht in overeenstemming 
lijkt te zijn met de EG-richtlijn, omdat zij voorziet in een visumvrijstelling voor houders van 
een EER-vergunning voor gezinshereniging of een verblijfsvergunning. Wanneer het Britse 
ministerie van Binnenlandse Zaken deze bepaling toepast, interpreteert het de bepaling 
volgens hem echter als verblijfsvergunningen verstrekt door het Verenigd Koninkrijk, en 
schendt het zo Richtlijn 2004/38/EG.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 9 maart 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 5 mei 2007

"Tobias King, een Britse staatsburger die zijn recht van vrij verkeer en verblijf in België 
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uitoefent, klaagt erover dat de Britse autoriteiten zijn Turkse echtgenote ertoe verplichtten een 
inreisvisum aan te schaffen, ondanks het feit dat ze in het bezit was van een geldige Belgische 
verblijfsvergunning die zij als familielid van een burger van de Unie had verkregen. 
Bovendien wordt het visum niet kosteloos verschaft wanneer de burger van de Unie en zijn 
echtgenote apart reizen.

Artikel 18 van het EG-Verdrag bepaalt 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 dit Verdrag en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn 
vastgesteld. De beperkingen en voorwaarden zijn 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.

Overeenkomstig de Richtlijn hebben familieleden van een burger van de Unie die staatsburger 
zijn van een derde land het recht hem te begeleiden of zich bij hem te voegen in het gastland 
waar de burger van de Unie zijn recht van vrij verkeer en verblijf uitoefent.

Hoewel lidstaten die niet gebonden zijn door Verordening (EG) nr. 539/2001, zoals het 
Verenigd Koninkrijk, wanneer een burger van de Unie het recht van vrij verkeer en verblijf in 
hun grondgebied uitoefent, van de echtgeno(o)t(e) die staatsburger is van een derde land 
mogen verlangen dat hij/zij over een inreisvisum beschikt in overeenstemming met het 
nationale recht, bepaalt artikel 5, lid 2 van de Richtlijn dat bezit van een geldige verblijfskaart 
als bedoeld in artikel 10 van de Richtlijn deze familieleden vrijstelling verleent van de 
visumplicht.

Om aan die bepalingen van de Richtlijn te voldoen, heeft het Verenigd Koninkrijk de 
Immigratieverordeningen (Europese Economische Ruimte) 2006 in werking laten treden.

Verordening 11, lid 2 van de Verordeningen 2006 bepaalt dat een persoon die geen 
staatsburger is van een EER-land tot het Verenigd Koninkrijk moet worden toegelaten indien 
hij of zij een familielid is van een staatsburger van een EER-land en bij aankomst een geldig 
paspoort en een EER-vergunning voor gezinshereniging, een verblijfsvergunning of een 
permanente verblijfsvergunning kan overleggen.

Verordening 11, lid 2 van de Verordeningen 2006 lijkt aan artikel 5, lid 2 van de Richtlijn te 
voldoen. Het Britse Consulaat in Brussel en het SOLVIT-centrum van het Verenigd 
Koninkrijk interpreteerden deze Verordening echter zo dat alleen de houders van een 
verblijfsvergunning die is afgegeven door de relevante overheidsinstanties in het Verenigd 
Koninkrijk werden vrijgesteld van de visumplicht.

Volgens de bewoordingen van artikel 5, lid 2 van de Richtlijn zelf, volstaat het, om vrijgesteld 
te worden van de visumplicht, dat de familieleden in het bezit zijn van een geldige 
verblijfsvergunning dat hen verstrekt is in overeenstemming met artikel 10 van de Richtlijn. 
Deze bepaling stelt echter niet als eis dat deze vrijstelling enkel beperkt is tot de lidstaat die 
de verblijfsvergunning verstrekt.

Indien de voorwaarde met betrekking tot de visumplicht op grond van Richtlijn 2004/38/EG 
zo geïnterpreteerd wordt dat het familielid aan wie een verblijfsvergunning is verstrekt in 
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overeenstemming met Artikel 10 van de richtlijn alleen vrijgesteld wordt van de visumplicht 
in de lidstaat die deze verblijfsvergunning heeft verstrekt, zou aan die voorwaarde in de 
richtlijn een vereiste met betrekking tot de "oorsprong" van de verblijfsvergunning worden 
toegevoegd. Een dergelijke vereiste gaat verder dan wat in de richtlijn wordt geregeld en is 
daarmee in strijd.

Met betrekking tot de kosten van een inreisvisum bepaalt Artikel 5, lid 2 van de richtlijn dat 
inreisvisa kosteloos worden afgegeven. Er zij op gewezen dat inreisvisa voor familieleden van 
een burger van de Unie die staatsburger zijn van een derde land alleen kosteloos worden 
afgegeven indien dit familielid naar het gastland reist om de burger van de Unie daar te 
begeleiden of zich bij hem te voegen. Wanneer het familielid alleen reist zonder de bedoeling 
zich in het gastland bij de burger van de Unie te voegen, dan is de richtlijn niet van toepassing 
en mogen er kosten aan verbonden zijn.

Meneer King heeft op 3 november 2006 een zelfde klacht ingediend bij de diensten van de 
Commissie. De klacht staat geregistreerd onder referentienummer 2006/5043. De 
Commissiediensten hebben op 27 maart 2007 een brief naar de overheid van het Verenigd 
Koninkrijk gestuurd met het vriendelijke verzoek om ons binnen twee maanden na ontvangst 
van de brief hun opmerkingen over de kwestie van verblijfsvergunningen met 
visumvrijstelling te laten toekomen."

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 juli 2007.

Zoals de Commissie reeds aangaf in haar vorige mededeling aan het Europees Parlement over 
dit verzoekschrift heeft zij de kwesties die de indiener aan de orde stelt op 27 maart 2007 
onder de aandacht van de overheid van het Verenigd Koninkrijk gebracht, met het verzoek om 
commentaar op de evaluatie van de Commissie in het licht van de toepasselijke 
Gemeenschapswetgeving.

De overheid van het Verenigd Koninkrijk antwoordde per brief van 4 juni 2007 dat de 
verwijzing naar een verblijfsvergunning zoals vervat in Verordening 11, lid 2, betrekking 
heeft op een verblijfsvergunning die is afgegeven door de relevante overheidsinstanties van 
het Verenigd Koninkrijk en dat zij de interpretatie die de Commissie aan artikel 5, lid 2, van 
de richtlijn geeft niet onderschrijft.

Hiermee wordt duidelijk dat het niet zozeer gaat om de toepassing van de nationale wetgeving 
van het Verenigd Koninkrijk tot omzetting van de Gemeenschapswetgeving als wel om de 
omzetting van de richtlijn. Het probleem dat in het verzoekschrift wordt aangekaart, zal 
bestudeerd worden in het kader van een algemeen onderzoek dat ten doel heeft na te gaan in 
hoeverre de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk voldoet aan de richtlijn. Dit onderzoek 
zal vóór eind 2008 worden afgerond.


