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Betreft: Verzoekschrift 1307/2007, ingediend door Richard Willmer (Britse 
nationaliteit), over de weigering van het recht van de echtgenote van een 
Brits staatsburger die rechten op grond van het Verdrag uitoefent in Italië 
om haar echtgenoot te vergezellen naar het Verenigd Koninkrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is een Brits staatsburger die in Italië woont. Hij is in het bezit van een Italiaanse 
verblijfskaart. Hij is getrouwd met een Russische staatsburger en zijn echtgenote heeft een 
verblijfskaart voor een gezinslid van een EU-burger ontvangen. Zij wilden naar het Verenigd 
Koninkrijk reizen om de vader van indiener te zien, die momenteel buiten de EER woont en 
onlangs zes weken in het Verenigd Koninkrijk verbleef. Het leek indiener duidelijk dat zijn 
vrouw op grond van Richtlijn 2004/38/EG het recht had hem voor maximaal drie maanden te 
vergezellen naar het Verenigd Koninkrijk als zij in het bezit was van haar geldige Russische 
paspoort en haar Italiaanse verblijfskaart of alleen hun huwelijksakte. Helaas voelt het
Verenigd Koninkrijk zich niet gebonden aan de richtlijn: artikel 2 van de Immigration 
Regulations 2006/1003 (de Britse omzetting van Richtlijn 2004/38/EG) stelt, in strijd met 
artikel 10 van de richtlijn, dat de enige verblijfskaart die geldig is om toegelaten te worden tot 
het Verenigd Koninkrijk, de verblijfskaart is die door de Britse autoriteiten is afgegeven, en 
dat verblijfskaarten die door andere lidstaten zijn afgegeven dus niet geldig zijn. Met het oog 
hierop en om problemen te voorkomen, begonnen zij, hoewel ze van tevoren beseften dat zijn 
vrouw geen visum of EEA Family Permit nodig had, met de aanvraag van die laatste. De 
Britse immigratiedienst heeft een nieuw aanvraagformulier voor de EEA Family Permit 
uitgegeven waarin nog uitgebreidere documentatie wordt vereist van zowel de staatsburger 
van de EER (zoals arbeidscontract, aantal werkuren per maand, totaal inkomen enz.) als van 
het gezinslid (verlopen paspoorten van de afgelopen tien jaar, strafblad, namen en 
geboortedata van beide ouders enz.). Er staat ook dat van het gezinslid kan worden gevraagd 
dat hij of zij biometrische gegevens (vingerafdrukken) afstaat. Deze eisen gaan veel verder 
dan wat er in de richtlijn wordt bepaald en indiener is van mening dat de enige documenten 
die kunnen worden vereist zijn geldige paspoort, het geldige paspoort van zijn vrouw en hun 
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huwelijksakte zijn. (Merk op dat deze procedures zeer veel tijd in beslag namen en zijn vader 
het Verenigd Koninkrijk inmiddels alweer had verlaten). Uiteindelijk verklaarden de Britse 
autoriteiten dat zijn vrouw toch toestemming zou krijgen het Verenigd Koninkrijk in te reizen 
zonder de EEA Family Permit als ze kon bewijzen dat ze een gezinslid was van een 
staatsburger van de EER en dat de vergunning meer diende als een garantie voor de 
vervoerder dat zijn vrouw de toegang niet geweigerd zou worden dan voor iets anders, wat 
een absurde reden is voor het aanvragen van een visum. Indiener heeft contact opgenomen 
met zowel Solvit Italië als Solvit Verenigd Koninkrijk. Solvit Italië antwoordde, na Solvit 
Verenigd Koninkrijk te hebben geraadpleegd, dat hij niet onder de richtlijn valt, aangezien hij 
een Brits staatsburger is die terugkeerde naar het Verenigd Koninkrijk voor een bezoek, 
terwijl Solvit Verenigd Koninkrijk volhoudt dat zijn vrouw een visum moet aanvragen op 
grond van de Britse nationale wet. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 mei 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008.

Volgens indiener, een staatsburger van het Verenigd Koninkrijk die met zijn Russische 
echtgenote in Italië woont, heeft het Verenigd Koninkrijk in strijd met Richtlijn 2004/38/EG
gehandeld door van zijn echtgenote te verlangen dat zij een inreisvisum aanvraagt en een 
aantal ondersteunende documenten overlegt. Voorts doet hij zijn beklag over het feit dat toen 
hij naar het Verenigd Koninkrijk wilde reizen met zijn echtgenote, de luchtvaartmaatschappij 
hem liet weten dat zij geweigerd zouden worden bij het instappen omdat de Italiaanse 
grenspolitie zijn vrouw niet zou toestaan naar het Verenigd Koninkrijk te reizen zonder 
visum.

Op grond van de communautaire wetgeving hebben uit derde landen afkomstige familieleden 
van EU-burgers die hun recht uitoefenen om in de ontvangende lidstaat te reizen en te 
verblijven, het recht hen te vergezellen en voor dat doel een inreisvisum te ontvangen. Deze 
rechten worden uitsluitend ontleend aan de familiebetrekkingen met EU-burgers.

Hoewel dergelijke uit derde landen afkomstige familieleden mogelijk een inreisvisum nodig 
hebben, bepaalt artikel 5, lid 2, van de richtlijn dat de lidstaat hun alle faciliteiten moet 
verlenen om de door hen benodigde visa te verkrijgen. Dergelijke visa dienen gratis en zo 
spoedig mogelijk te worden verstrekt, op basis van een versnelde procedure.

Bovendien zijn dergelijke familieleden door het bezit van een geldige verblijfskaart zoals 
bedoeld in artikel 10 van de richtlijn, vrijgesteld van de visumplicht.

Teneinde te voldoen aan deze bepalingen van de richtlijn heeft het Verenigd Koninkrijk de 
Immigration (European Economic Area) Regulations 2006 in werking doen treden.
Regulation 11 (2) van de Regulations 2006 bepaalt dat een persoon die geen EER-onderdaan 
is, tot het Verenigd Koninkrijk moet worden toegelaten indien hij of zij een familielid is van 
een EER-onderdaan en bij aankomst een geldig paspoort en een EEA Family Permit, een 
verblijfskaart of duurzame verblijfskaart kan overleggen. 
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Regulation 11(2) lijkt in overeenstemming te zijn met artikel 5, lid 2, van de richtlijn. De 
autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk lijken deze richtlijn echter te interpreteren alsof de 
vrijstelling van de visumplicht alleen geldt voor houders van verblijfskaarten die door de 
betreffende autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk zijn afgegeven.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, lid 2, van de richtlijn hebben familieleden om te 
worden vrijgesteld van de visumplicht alleen een geldige verblijfskaart nodig die in 
overeenstemming met artikel 10 van de richtlijn is afgegeven. Deze bepaling beperkt zich niet 
tot de lidstaat die de verblijfskaart heeft afgegeven. Een dergelijke vereiste gaat verder dan 
hetgeen in de richtlijn is bepaald.

Met betrekking tot de ondersteunende documenten: aangezien het recht van uit derde landen 
afkomstige familieleden om een inreisvisum te verkrijgen uitsluitend is ontleend aan de 
familiebetrekkingen, mogen lidstaten alleen van hen verlangen dat zij documenten overleggen 
waarmee ze hun identiteit en familiebetrekking met de EU-burger kunnen aantonen.

De Commissie heeft verscheidene identieke klachten ontvangen, waaronder die van indiener, 
en heeft op 27 maart 2007 contact opgenomen met de autoriteiten van het Verenigd 
Koninkrijk over deze kwestie. De autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk informeerden ons 
in hun antwoord van 4 juni 2007 dat zij de door de Commissie gegeven interpretatie van 
artikel 5, lid 2, van de richtlijn niet deelden en dat de ondersteunende documenten 
ambassadepersoneel helpen de door de aanvragers verstrekte informatie te controleren en 
aanvragen zo snel en effectief mogelijk te verwerken. Het antwoord bevestigde dat er geen 
wettelijke verplichting is om deze ondersteunende documenten te overleggen, aangezien de 
EEA Family Permit afgegeven moet worden indien de Entry Clearance Officer er voldoende 
van overtuigd is dat aan de vereisten op grond van Regulation 12 van de Regulations 2006 is 
voldaan. Dit argument is niet helemaal overtuigend en de Commissie overweegt dit probleem 
aan de orde te stellen binnen het kader van de lopende controles waarbij wordt nagegaan of de 
wetgeving van het Verenigd Koninkrijk in overeenstemming is met de richtlijn.

De klacht van indiener is in februari 2008 officieel geregistreerd onder referentienummer 
2008/4161.

Wat betreft de weigering van de Italiaanse autoriteiten om de echtgenote van indiener naar het 
Verenigd Koninkrijk te laten reizen: artikel 4, lid 1, van de richtlijn verplicht de Italiaanse 
autoriteiten om uit derde landen afkomstige familieleden die samen met een EU-burger naar 
een ontvangende lidstaat reizen of deze op een later tijdstip willen nareizen, toestemming te 
geven hun grondgebied te verlaten met een geldig paspoort. In dit verband is het niet 
toegestaan dit recht te beperken, zelfs indien de nationale autoriteiten van mening zijn dat het 
betreffende familielid niet over het benodigde visum beschikt om toegang tot de ontvangende 
lidstaat te krijgen.


