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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0841/2008, ingediend door Angelo Vincenti (Italiaanse 
nationaliteit), over de verlenging van verblijfsvergunningen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat verlenging van een verblijfsvergunning in Italië langer dan 
een jaar duurt. Sinds de vergunningen de vorm van een pasje hebben gekregen, zijn de 
wachttijden extreem lang. Dat betekent volgens indiener dat iemand wiens 
verblijfsvergunning wordt verlengd, in die tijd Italië niet kan verlaten omdat hij niet in 
Schengenlanden kan reizen. Indiener vindt die situatie onaanvaardbaar. 

2. Ontvankelijkheid

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

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009

Wat betreft de mogelijkheid om in het Schengengebied te reizen: onderdanen van derde 
landen met een door een Schengenstaat verstrekte verblijfsvergunning mogen binnen een half 
jaar maximaal drie maanden zonder visum naar andere Schengenstaten reizen, omdat hun 
verblijfsvergunning als gelijkwaardig wordt beschouwd aan een visum voor kort verblijf 
(artikel 21 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst). Deze verblijfsvergunningen moeten in 
principe verstrekt worden krachtens Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 
2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblĳfstitels voor onderdanen 
van derde landen1.

Overeenkomstig artikel 34a van de Schengengrenscode2 moeten de lidstaten de Commissie in 
                                               
1 PB L 157 van 15.6.2002, blz. 1.
2 PB L 105 van 13.4.2006, blz. 1.
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kennis stellen van die verblijfsvergunningen die niet overeenkomstig de bovengenoemde 
verordening verstrekt zijn. De Commissie heeft de lijst van verblijfsvergunningen in het 
Publicatieblad gepubliceerd1, publiceert geregeld aanpassingen en vermeldt tussentijdse 
aanpassingen op de website (zie: 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/right/doc_freetravel_rights_en.htm).

Op 7 december 2007 heeft Italië verklaard dat het "speciale ontvangstbewijs van de Italiaanse 
postdiensten voor aanvragen tot verlenging van verblijfstitels" een verblijfsvergunning is met 
het doel de grens zonder visum te kunnen passeren: "Gebruik van het speciale 
ontvangstbewijs van de Italiaanse postdiensten is uitsluitend mogelijk in combinatie met het 
paspoort van de vreemdeling en de vervallen verblijfsvergunning. Het ontvangstbewijs wordt 
gebruikt tussen 14 december 2007 en 31 maart 2008".

Op 25 juli 2008 heeft de Italiaanse overheid de Commissie en het secretariaat-generaal van de 
Raad ervan in kennis gesteld dat er als gevolg van de introductie van elektronische 
verblijfsvergunningen vertraging is opgetreden bij de verlenging van verblijfsvergunningen. 
Bijgevolg heeft de Italiaanse overheid de lidstaten verzocht het speciale ontvangstbewijs van 
de Italiaanse postdiensten voor aanvragen tot verlenging van verblijfstitels te erkennen als 
verblijfsvergunning voor de periode 1 augustus 2008 tot en met 31 januari 2009. (Zie de 
laatste aanpassing in het Publicatieblad van 14 augustus 2008:
http://eur-

lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AC%3A2008%3A207%3ASOM%3ANL%3AHTML). 
Aan dat verzoek is voldaan.

Conclusies:

- de grenswachten van de overige lidstaten erkennen dit document als geldige 
verblijfsvergunning voor overschrijding van de buitengrenzen zonder visum; en

- een onderdaan van een derde land heeft tussen 1 augustus 2008 en 31 januari 2009 geen 
visum nodig voor een bezoek van maximaal drie maanden aan een Schengenstaat binnen 
een half jaar, ook niet als hij of zij in afwachting is van de verlenging van een Italiaanse 
verblijfsvergunning. In die periode wordt het aan hem door de Italiaanse overheid 
verstrekte ontvangstbewijs beschouwd als gelijkwaardig aan een visum voor kort verblijf. 

                                               
1PB C 247 van 13.10.2006, blz. 1.
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