
CM\746029NL.doc PE414.112v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie verzoekschriften

26.09.2008

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1047/2007, ingediend door Pol O Morain (Ierse nationaliteit), 
over de voorwaarden voor de afgifte van visa aan gezinsleden van Europese 
burgers

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, een ingezetene van Ierland, wil graag weten of zijn kind, een EU-burger die van de 
Britse autoriteiten een permanente verblijfsvergunning heeft ontvangen, een visum moet 
aanvragen om vanuit Engeland naar andere EU-lidstaten te reizen. Hij beweert zelf dat dit, 
volgens artikel 5, lid 2 van Richtlijn 2004/38/EG niet nodig zou moeten zijn. De Franse 
autoriteiten en vele Europese ambassades in Londen hebben hem echter geïnformeerd dat een 
visum wel nodig is, ondanks hetgeen in de richtlijn is vastgelegd en ondanks het feit dat zijn 
kind in het bezit is van een permanente verblijfsvergunning als gezinslid van een Europese 
burger.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 maart 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

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

Indiener beweert dat de Franse ambassade, evenals de ambassades van veel andere EU-
lidstaten, van gezinsleden van een EU-burger die de nationaliteit van een derde land bezitten,
eist dat ze een visum hebben, ondanks het feit dat zij in het bezit zijn van een permanente 
verblijfsvergunning/verblijfskaart. Ook doet hij zijn beklag dat het vanaf de aanvraagdatum 
gemiddeld acht weken duurt om een afspraak voor een gesprek te krijgen.

Krachtens Richtlijn 2004/38/EG hebben familieleden van een EU-burger het recht om deze te 
vergezellen naar of zich bij hem of haar te voegen in een andere lidstaat dan die waarvan de 
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EU-burger een ingezetene is. Dit recht wordt ontleend aan de familieband met de EU-burger.

In artikel 5, lid 2, van de richtlijn wordt bepaald dat lidstaten, in die omstandigheden waar de 
EU-burger gebruik maakt van het recht om zich vrij op het grondgebied van de lidstaat te 
bewegen en er te verblijven, een familielid dat niet de nationaliteit van een lidstaat bezit,
mogen onderwerpen aan de inreisvisumplicht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 539/2001 
of, in voorkomend geval, de nationale wetgeving.

Artikel 5, lid 2, van de richtlijn stelt dat familieleden van een EU-burger die niet de 
nationaliteit van een lidstaat bezitten en die de burger vergezellen naar of zich bij hem of haar 
voegen in een andere lidstaat dan die waarvan de EU-burger een ingezetene is, vrijgesteld 
worden van de visumplicht indien zij in het bezit zijn van een geldige verblijfskaart als 
bedoeld in artikel 10 van de richtlijn.

Verblijfskaarten overeenkomstig artikel 10 van de richtlijn worden aan familieleden die niet 
de nationaliteit van een lidstaat bezitten, afgegeven als bevestiging van hun recht om voor een 
periode van meer dan drie maanden in het gastland te verblijven.

Zoals in artikel 16, lid 2, van de richtlijn is vastgelegd, hebben familieleden die niet de 
nationaliteit van een lidstaat bezitten en die gedurende een ononderbroken periode van vijf 
jaar legaal in het gastland bij de EU-burger hebben gewoond, een duurzaam verblijfsrecht 
aldaar. Dit recht wordt bevestigd door een krachtens artikel 20 van de richtlijn afgegeven 
duurzame verblijfskaart.

Aangezien houders van een verblijfskaart op grond van artikel 5, lid 2, van de richtlijn zijn 
vrijgesteld van de visumplicht, is de Commissie van mening dat houders van een krachtens 
artikel 20 van de richtlijn afgegeven duurzame verblijfskaart a fortiori eveneens zijn 
vrijgesteld van de visumplicht.

Om te voldoen aan Richtlijn 2004/38/EG heeft Frankrijk de Code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile, in gewijzigde vorm, ingevoerd.

Artikel R121-1 van de Code is de correcte omzetting van artikel 5, lid 2, van de richtlijn. 
Hierin wordt bepaald dat familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten zijn 
vrijgesteld van de visumplicht indien zij in het bezit zijn van een document waaruit hun 
familieband met een EU-burger blijkt. De duurzame verblijfskaart is zo'n document. Dat de 
duurzame verblijfskaart niet is geaccepteerd, lijkt een geïsoleerd geval van onjuiste toepassing 
van communautaire wetgeving door de Franse autoriteiten.

Wat betreft de visumprocedure moeten lidstaten familieleden die niet de nationaliteit van een 
lidstaat bezitten, alle faciliteiten verlenen om de nodige visa te verkrijgen. Deze visa moeten 
zo spoedig mogelijk via een versnelde procedure kosteloos worden afgegeven.

Een systeem waarbij het acht weken duurt om voor een gesprek te worden uitgenodigd, lijkt 
in strijd met de verplichting van de lidstaten om aanvragers alle faciliteiten te verlenen om de 
nodige visa te verkrijgen en deze zo spoedig mogelijk via een versnelde procedure kosteloos 
af te geven.


