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Betreft: Verzoekschrift 1319/2008, ingediend door Massimo Capisani (Italiaanse 
nationaliteit), over de verlenging van een verblijfsvergunning in Italië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is Italiaans staatsburger en is sinds 2007 getrouwd met een Oekraïense vrouw. 
Indieners vrouw heeft een verblijfsvergunning van beperkte duur, geldig tot 2010. In augustus 
2008 werd hun dochter geboren. Toen indiener een verzoek indiende voor een 
ouderschapstoelage werd dit door de gemeente (Rovigo) geweigerd op grond van het feit dat 
zijn vrouw niet over een verblijfsvergunning voor langere duur beschikt. Deze was haar 
echter eerder door dezelfde gemeente geweigerd. Indiener verzoekt het Europees Parlement 
om hulp bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning van lange duur voor zijn vrouw, zodat 
hij en zijn gezin aanspraak kunnen maken op dezelfde rechten als andere Italiaanse gezinnen. 
Hij verwijst naar Richtlijn 2004/38/EG.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

Indiener is Italiaans staatsburger en woont in Italië. Zijn vrouw en haar dochter, die allebei in 
Oekraïne zijn geboren, hebben in september 2006 een verblijfsvergunning gekregen. Hierdoor 
konden ze worden herenigd met de moeder van zijn vrouw, die ook de Italiaanse nationaliteit 
heeft. Indiener en zijn vrouw zijn in oktober 2007 getrouwd, twee maanden voordat haar 
verblijfsvergunning zou aflopen. De gemeente heeft geweigerd zijn vrouw en haar dochter 
een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie te geven (vijf jaar geldig), 
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maar heeft een verblijfsvergunning afgegeven die geldig is tot 29 april 2010. Bovendien heeft 
de gemeente na de geboorte van hun dochter in augustus 2008 geweigerd het gezin dezelfde 
ouderschapstoelage te geven waar andere Italiaanse gezinnen recht op hebben.

Bepalingen inzake gezinshereniging zijn in het Gemeenschapsrecht vastgelegd in Richtlijn 
2003/86/EG1 en Richtlijn 2004/38/EG2. 

Richtlijn 2003/86/EG is niet van toepassing op gezinsleden van een burger van de Unie, zoals 
is vastgelegd in artikel 3, lid 3, van deze richtlijn. 

In artikel 3, lid 1, van Richtlijn 2004/38/EG staat dat deze richtlijn slechts van toepassing is 
ten aanzien van iedere burger van de Unie die zich begeeft naar of verblijft in een andere 
lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit, en diens familieleden die hem begeleiden of 
zich bij hem voegen. EU-burgers die verblijven in de lidstaat waarvan ze de nationaliteit 
bezitten, kunnen niet profiteren van de rechten die zijn verleend aan EU-burgers die 
bovengenoemd recht hebben uitgeoefend en naar een andere lidstaat zijn verhuisd. Het staat 
Italië derhalve helemaal vrij regels op te stellen ten aanzien van het recht van familieleden uit 
derde landen om herenigd te worden met Italiaanse staatsburgers en ten aanzien van het recht 
van deze familieleden om op Italiaans grondgebied te verblijven. 

Als het gaat om de weigering van de bevoegde Italiaanse autoriteiten om een 
ouderschapstoelage toe te kennen, mag niet worden vergeten dat de bevoegdheden van de EU 
op het gebied van sociale zekerheid beperkt zijn tot de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels van de lidstaten. Het doel van de socialezekerheidscoördinatie,
vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1408/713 en de bijbehorende uitvoeringsverordening 
(Verordening (EEG) nr. 574/72), is te waarborgen dat de socialezekerheidsrechten van 
personen die hun recht op vrij verkeer uitoefenen of hebben uitgeoefend, beschermd zijn. 
Lidstaten zijn echter volledig bevoegd om hun socialezekerheidsstelsel naar eigen 
goeddunken in te richten. Zij mogen dus zelf bepalen wie verzekerd zijn, welke uitkeringen 
kunnen worden aangevraagd, hoe hoog de uitkeringen zijn, enzovoorts.

Aangezien de situatie van indiener zich binnen de Italiaanse landsgrenzen voordoet, wordt de 
toekenning van de ouderschapstoelage alleen bepaald op basis van de Italiaanse wetgeving. 

De Europese Unie heeft in deze zaak geen bevoegdheid en de Commissie bevindt zich 
derhalve niet in een positie om ten gunste van indiener te handelen.

                                               
1 Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging 
2 Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij 

verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden
3 Verordening (EEG) Nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de 

socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen, PB L 149 van 5.7.1971, blz. 2, laatstelijk gewijzigd door Verordening (EG) nr. 
1992/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18.12.2006, PB L 392 van 30.12.2006, blz. 1.


