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Betreft: Verzoekschrift 0060/2013, ingediend door Cyrille Gbemanse (nationaliteit 
onbekend), over zijn recht op een verblijfsvergunning voor Duitsland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van Afrikaanse afkomst en was drieënhalf jaar getrouwd met een Duitse vrouw. 
Het huwelijk is mislukt en indiener en zijn vrouw gaan scheiden. Hij vreest dat hij zijn recht 
op een verblijfsvergunning voor Duitsland nu kwijt zal raken. Indiener meent dat hij recht 
heeft op een verblijfsvergunning op grond van Richtlijn 2003/109/EG betreffende de status 
van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014

De bepalingen betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen 
zijn in Richtlijn 2003/109/EG1 vastgelegd. 

Richtlijn 2003/109/EG stelt de voorwaarden vast waaronder een lidstaat aan onderdanen van 
derde landen die legaal op zijn grondgebied verblijven, de status van langdurig ingezetene kan 
toekennen, of deze status kan intrekken, en bepaalt welke rechten aan deze status verbonden 
zijn. 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:0053:NL:pdf
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Het doel van de richtlijn is de integratie van onderdanen van derde landen die duurzaam in 
een lidstaat zijn gevestigd. Daartoe voorziet de richtlijn in een aantal voorwaarden en 
procedures om de status van langdurig ingezetene toe te kennen aan langdurig ingezeten 
onderdanen die sterke banden met een lidstaat hebben gekregen. Volgens artikel 4 van de 
richtlijn kent een lidstaat de status van langdurig ingezetene toe aan onderdanen van derde 
landen die gedurende de vijf jaar onmiddellijk voorafgaand aan de indiening van het 
desbetreffende verzoek legaal en ononderbroken op zijn grondgebied verblijven. Artikel 5 
bevat de voorwaarden voor het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene. Volgens dat 
artikel verlangen de lidstaten van onderdanen van derde landen het bewijs dat zij voor 
zichzelf en de gezinsleden die ze ten laste hebben, beschikken over vaste en regelmatige 
inkomsten en een ziektekostenverzekering. 

Als indiener al minstens vijf jaar legaal en ononderbroken in Duitsland zou verblijven, zou hij 
een aanvraag kunnen indienen om de status van langdurig ingezetene te verkrijgen. Uit de 
verstrekte informatie blijkt echter dat indiener nog maar sinds maart 2011 in Duitsland woont. 
Hij lijkt dus niet te voldoen aan de minimale periode van legaal en ononderbroken verblijf op 
het grondgebied van de lidstaat die is vastgelegd in de richtlijn. Bijgevolg kan hij in het kader 
van Richtlijn 2003/109/EG geen aanvraag indienen om de status van langdurig ingezetene te 
verkrijgen.  

Conclusie

Uit de verstrekte informatie blijkt niet dat indiener al minstens vijf jaar legaal en 
ononderbroken in Duitsland verblijft. Daarom kan hij volgens Richtlijn 2003/109/EG 
betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen geen aanvraag 
indienen om de status van langdurig ingezetene in Duitsland te verkrijgen. 


