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nationaliteit) over de afwijzing van een visumaanvraag

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, Brits staatsburger woonachtig in Ierland met haar Nigeriaanse echtgenoot die een 
verblijfsvergunning voor vijf jaar heeft ontvangen, geeft aan dat ze op 29 augustus 2007 een 
visum aanvroeg voor België en toen van de ambassademedewerkers te horen kreeg dat haar 
aanvraag niet gehonoreerd kon worden omdat haar echtgenoot een terugkeervisum voor 
Ierland nodig had. De ambassadefunctionarissen weigerden een visum af te geven, ondanks 
het feit dat indienster alle noodzakelijke documenten had overhandigd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 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.

Indienster is Brits staatsburger en woonachtig in Ierland met haar Nigeriaanse echtgenoot, zij 
verklaart dat de Belgische ambassade de visumaanvraag van haar echtgenoot in augustus 
2007 heeft afgewezen op grond van de redenering dat hij een terugkeervisum voor Ierland 
nodig zou hebben. De Belgische autoriteiten eisten dat de aanvrager een vliegticket en 
hotelreservering zou overleggen en weigerden vervolgens de verstrekking van het visum.

Volgens Richtlijn 2004/38/EG hebben familieleden het recht om de EU-burger te vergezellen 
of zich met een EU-burger te verenigen in een andere lidstaat dan de lidstaat waar de EU-
burger staatsburger van is. Dit recht komt voort uit hun familieband met de EU-burger.

Als bepaald in artikel 5, lid 2, van de richtlijn mogen lidstaten zoals België, die gebonden zijn 
aan Verordening (EG) nr. 539/2001, wanneer de EU-burger het recht uitoefent om in vrijheid 
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te reizen en te verblijven binnen haar grondgebied, familieleden die niet de nationaliteit van 
een lidstaat bezitten, slechts aan de inreisvisumplicht onderwerpen overeenkomstig de 
verordening. 

Zoals door het Europese Hof van Justitie is bevestigd1, hebben dergelijke familieleden niet 
alleen het recht om het grondgebied van de lidstaat te betreden maar ook om een inreisvisum 
te verkrijgen met dat doel. De lidstaten dienen deze personen alle faciliteiten te verlenen om 
te de nodige visa te verkrijgen, welke kosteloos, zo spoedig mogelijk en via een versnelde 
procedure moeten worden verstrekt.

Aangezien dit recht enkel voortkomt uit familiebanden mag de ontvangende lidstaat van 
familieleden die een inreisvisum aanvragen, eisen hun geldige paspoort en een bewijs van 
familiebanden te tonen. Om andere documenten, zoals een bewijs van huisvesting, voldoende 
financiële middelen, een uitnodigingsbrief of retourticket mag niet worden verzocht.

Artikel 5, lid 2, van de richtlijn bepaalt dat familieleden uit een derde land die een EU-burger 
vergezellen of zich met een EU-burger verenigen in een andere lidstaat dan de lidstaat waar 
de EU-burger staatsburger is, die in het bezit zijn van een geldige verblijfskaart als bedoeld in 
artikel 10 van de richtlijn zijn vrijgesteld van de visumplicht.

Indienster verklaart dat haar echtgenoot in het bezit is van een dergelijke verblijfskaart, die is 
verstrekt door de Ierse autoriteiten. De echtgenoot zou dientengevolge geen inreisvisum nodig 
hebben om met de aanvraagster naar België te reizen of zich daar met haar te verenigen.

De echtgenoot zou ook geen terugkeervisum voor Ierland nodig hebben aangezien hij een 
geldige Ierse verblijfstitel voor vijf jaar heeft.

Aangezien het verzoekschrift een individueel geval van incorrecte toepassing van 
communautaire regelgeving door nationale overheden schijnt te zijn, is het de meest 
effectieve manier om toevlucht te nemen tot het contact opnemen met het SOLVIT-netwerk2. 
SOLVIT is een online probleemoplossend netwerk, waarin de lidstaten van de EU 
samenwerken om op een pragmatische wijze problemen op te lossen die ontstaan door 
onjuiste toepassing van de wetgeving inzake de interne markt door overheidsinstanties. 
SOLVIT-centra maken deel uit van de nationale overheid en dienen om echte oplossingen te 
bieden voor echte problemen binnen een korte periode van tien weken. SOLVIT werkt gratis.

Mocht het probleem onopgelost blijven, of mocht verzoekster de voorgestelde oplossing 
onacceptabel achten dan is zij gerechtigd een formele klacht in te dienen3 bij de Europese 
Commissie.

                                               
1 Uitspraak van het Hof 31 van januari 2006 in de zaak C-503/03 Commissie tegen Spanje (Rec. 2006, blz. I-

1097).
2 Meer informatie over het SOLVIT-netwerk is beschikbaar op http://ec.europa.eu/solvit.
3 http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm.
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