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Who is exempt from the visa requirement? Who is eligible for visa facilitation? 

 

Directive 2004/38/EC governs visa exemptions and visa facilitation for family members of EU/EEA and Swiss 

nationals who are exercising (or have exercised) their right of free movement. For an explanation of which 

family members are eligible for visa exemptions or visa facilitation, see the list below headed ‘Categories of 

family member’. 

 

An EU/EEA national can be said to be exercising his/her right of free movement if he/she moves to or resides in 

(or has moved to or resided in) a member state other than that of which he/she is a national. A Dutch national 

who resides in the Netherlands is not exercising his right of free movement. But if that Dutch national has 

recently resided and/or worked in an EU/EEA country other than the Netherlands, he has exercised his right of 

free movement.  

. 

 

 

THESE INSTRUCTIONS APPLY TO FAMILY MEMBERS OF EU/EEA NATIONALS WHO 

REQUIRE A VISA WHETHER THEY WISH TO ENTER THE NETHERLANDS FROM WITHIN OR 

OUTSIDE THE EU/EEA. 

 

 

Conditions for visa exemption and visa facilitation 

 

Under European Court of Justice case law (including the Metock case), a family member from a third country 

who is required to obtain a visa owing to his/her nationality may not be required as a condition for visa 

exemption or facilitation to be already legally resident in the EU/EEA or Switzerland. It does not matter when 

the family relationship began. 

 

Regardless of where the third country family member resides and when the relationship with the EU/EEA 

national began, the third country family member will be eligible for the accelerated free visa procedure if 

he/she can prove objectively that: 

1. he/she is a family member of an EU/EEA national; and 

2. that EU/EEA national is travelling to or is residing in another member state than that of which 

he/she is a national; and  

3. he/she is accompanying the EU/EEA national or planning to join him/her. 

 

The accelerated procedure means that the applicant need not answer the questions on the Schengen visa 

application form marked with an asterisk (*).No fee may be charged for the application. 

with the usual procedure. 
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EU-onderdanen  
 

Vreemdelingen met de nationaliteit van een EU-lidstaat, een EER-lidstaat of van Zwitserland vallen onder de 

wet- en regelgeving van de Europese Unie (EU), de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte 

(EER) en de Overeenkomst EG-Zwitserland. Deze regelgeving is anders dan de nationale wetgeving van 

Nederland. 

 

Een gemeenschapsonderdaan is: 

 

•Een onderdaan van één van de lidstaten van de EU, die op grond van het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie (VWEU) naar een andere lidstaat mogen komen en daar mogen verblijven. Ook hun 

familieleden, die de nationaliteit van een derde staat bezitten en die op basis van een EU-besluit naar een 

lidstaat mogen komen en daar mogen verblijven. 

 

•Een onderdaan van een staat die partij is bij de EER-Overeenkomst, die een lidstaat mogen binnenkomen en 

daar mogen verblijven. Ook hun familieleden, die de nationaliteit van een derde staat bezitten en die op basis 

van de Overeenkomst een lidstaat mogen binnenkomen en daar mogen verblijven. 

 

•Een onderdanen van Zwitserland die op grond van de Overeenkomst EG-Zwitserland een andere lidstaat 

mogen binnenkomen en daar mogen verblijven. Ook hun familie- en gezinsleden die de nationaliteit van een 

derde staat bezitten en die op basis van die Overeenkomst een lidstaat mogen binnenkomen en daar mogen 

verblijven. 

 

Een Nederlander is meestal geen gemeenschapsonderdaan - ook niet als hij daarnaast beschikt over de 

nationaliteit van een andere EU-lidstaat (dubbele nationaliteit). Als de Nederlander gebruik heeft gemaakt van 

zijn recht op vrij verkeer van personen en goederen (bijvoorbeeld in een ander EU-land heeft gewerkt) kan hij 

mogelijk wel een beroep doen op het gemeenschapsrecht ten behoeve van zijn familieleden. Meer uitleg vindt u 

bij familie- en gezinsleden van Nederlanders. Neem eventueel contact op met de IND voor meer informatie. 

 

 


