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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 0062/2017, ingediend door Veronika Nyang (Noorse 
nationaliteit), over de weigering van het Spaanse consulaat in Senegal om een 
Schengenvisum te verstrekken

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster schrijft dat de consulaire diensten van de Spaanse ambassade in Senegal onterecht 
een aanvraag van een Schengenvisum voor haar echtgenoot heeft afgewezen. Indienster stelt 
dat de Spaanse functionarissen die haar aanvraag hebben behandeld de vereisten van de EU-
wetgeving inzake vrij verkeer en het verlenen van Schengenvisa niet hebben nageleefd en bij 
de behandeling van haar beroep tegen het afwijzingsbesluit de verkeerde procedure hebben 
toegepast, deels omdat het beroep in het Engels was opgesteld en niet in het Spaans. Indienster 
vraagt het Europees Parlement nu om hulp bij het vinden van een oplossing voor haar geval of 
om met dit doel rechtstreeks in contact te treden met de betrokken consulaire autoriteiten in 
Dakar.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 31 mei 2017. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 216, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 oktober 2017

Het verzoekschrift bevat slechts weinig informatie. De nationaliteit van indienster bijvoorbeeld 
blijft onbekend. De Commissie neemt aan dat indienster een EU-burger is die heeft willen 
gebruikmaken van het recht op vrij verkeer en dat haar echtgenoot haar overeenkomstig 
richtlijn 2004/38/EG heeft willen vergezellen of vervoegen. Het verzoekschrift bevat echter 
geen verduidelijking hieromtrent. 

Indienster geeft aan dat de Spaanse ambassade in Senegal ten onrechte heeft geweigerd om haar 
echtgenoot namens Zweden een visum te verstrekken. Ook hun beroep tegen deze weigering is 
blijkbaar afgewezen. 
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Zoals bepaald in artikel 5, lid 2, van de richtlijn mogen lidstaten, daar waar een EU-burger 
gebruikmaakt van zijn recht van vrij verkeer en verblijf op hun grondgebied, van zijn 
familieleden die geen EU-onderdaan zijn een inreisvisum verlangen. In dezelfde lijn heeft het 
Hof van Justitie van de Europese Unie1 bevestigd dat zulke familieleden niet alleen het recht 
hebben om het grondgebied van de EU-lidstaten te betreden, maar ook om tot dat doel een 
inreisvisum te verkrijgen. De lidstaten moeten deze personen alle faciliteiten bieden om de 
nodige visa te verkrijgen en hun deze onverwijld en gratis via een versnelde procedure ter 
beschikking stellen.

In artikel 5, lid 2, van Richtlijn 2004/38/EG staat dat de lidstaten deze personen alle faciliteiten 
moeten verlenen om de nodige visa te verkrijgen, en dat deze visa zo spoedig mogelijk en 
kosteloos via een versnelde procedure moeten worden afgegeven.

De Spaanse autoriteiten hebben artikel 5, lid 2, van Richtlijn 2004/38/EG correct omgezet 
middels artikel 4, lid 2, van koninklijk decreet nr. 240/2007 over binnenkomst, vrij verkeer en 
verblijf in Spanje van onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie en de staten die partij 
zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ("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"). 

Bij weten van de Europese Commissie bestaat er geen algemeen probleem in Spanje met 
betrekking tot de rechten waarover familieleden van EU-burgers conform artikel 5, lid 2, van 
Richtlijn 2004/38/EG beschikken. 

Het is mogelijk dat de in dit verzoekschrift aangekaarte kwestie een geïsoleerd geval van 
onjuiste toepassing van de EU-wetgeving betreft, maar dat kan niet worden afgeleid uit de door 
indienster meegedeelde feiten. 

De Commissie blijft hoe dan ook specifieke maatregelen nemen ter ondersteuning van de 
lidstaten bij de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving betreffende het afgeven van visa aan niet-
EU-familieleden van EU-burgers die gebruik willen maken van het recht op vrij verkeer. De 
Commissie publiceert onder meer specifieke richtsnoeren bestemd voor de autoriteiten van de 
lidstaten, actualiseert deze richtsnoeren en herinnert de lidstaten via de deskundigengroep 
inzake vrij verkeer aan hun verplichtingen op dit vlak.

Conclusie

Aangezien uit het verzoekschrift niet kan worden opgemaakt of er sprake is van een 
inbreukvormende administratieve praktijk van constante en algemene aard, kan de Commissie 
indienster niet helpen.

                                               
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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