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Betreft: Verzoekschrift 0076/2009, ingediend door Marisa Tusha (Albanese 
nationaliteit), over het voorstel van de Italiaanse regering voor een belasting 
op verblijfsvergunningen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster deelt mee dat de Italiaanse regering voornemens is een belasting te heffen op de 
verblijfsvergunningen van buitenlanders die op reguliere wijze in Italië verblijven. De 
bedragen van deze belasting zouden liggen tussen 10 en 4 000 euro bovenop de 100 euro die 
moet worden betaald voor het aanvragen van de vergunning. Indienster beklaagt zich voorts 
over de lange duur van de aanvraagprocedure - 3 tot 8 maanden - voor een vergunning met 
een geldigheid van 1 jaar, waardoor een vergunning in het slechtste geval slechts 4 maanden 
effectief gebruikt kan worden. Volgens indienster worden mensen zonder geldige 
verblijfsvergunning niet door werkgevers in dienst genomen. Ook na een reis terugkeren naar 
Italië zonder geldige vergunning levert problemen. Een bewijs dat een verlenging is 
aangevraagd wordt niet geaccepteerd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 mei 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

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

Indienster beklaagt zich over het in de kranten en op de Italiaanse televisie aangekondigde 
voorstel om een belasting te heffen op verblijfsvergunningen. Ze beklaagt zich ook over de 
hoeveelheid tijd die de Italiaanse autoriteiten nodig hebben om een verblijfsvergunning af te 
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geven.

Het zogeheten “veiligheidspakket” werd op 2 juli 2009 door de Italiaanse wetgever 
goedgekeurd.

De Commissie onderwerpt de inhoud daarvan thans aan een nauwkeurige analyse om na te 
gaan of deze in overeenstemming is met het Gemeenschapsrecht.

In het algemeen moet echter worden opgemerkt dat de kosten voor de afgifte of verlenging 
van verblijfsvergunningen niet algemeen zijn geregeld in de communautaire 
migratiewetgeving.

De Commissie betwist niet dat lidstaten dergelijke kosten kunnen opleggen. Deze kosten 
dienen echter wel in verhouding te zijn en mogen het effect van de immigratierichtlijnen 
(inzake studenten1, onderzoekers2, langdurig ingezetenen3, gezinshereniging4) niet 
ondermijnen door invoering van een aanvullende verplichting die niet door deze richtlijnen 
wordt voorgeschreven.

Wat betreft de door de Italiaanse autoriteiten benodigde tijd om een verblijfsvergunning af te 
geven, kan de Commissie alleen ingrijpen in gevallen waarin het Gemeenschapsrecht 
mogelijk is geschonden. Een onderdaan van een derde land die vijf jaar legaal en 
ononderbroken op Italiaans grondgebied verblijft, zou een “EG-verblijfsvergunning voor 
langdurig ingezetenen” kunnen aanvragen, krachtens Richtlijn 2003/109/EG5. Voor het eerste 
verzoek hiertoe bedraagt de termijn voor een schriftelijke mededeling van de genomen 
beslissing ten hoogste zes maanden (artikel 7, lid 2) en de vergunning wordt bij het verstrijken 
van de geldigheid ervan automatisch verlengd (artikel 8, lid 2). De richtlijn is bij wetsdecreet 
nr. 3 van 8 januari 2007 omgezet in Italiaans recht.

                                               
1 Richtlijn 2004/114/EG van de Raad van 13 december 2004 betreffende de voorwaarden voor de toelating van 
onderdanen van derde landen met het oog op studie, scholierenuitwisseling, onbezoldigde opleiding of 
vrijwilligerswerk, PB L 375/12 van 23.12.2004, te vinden via 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:375:0012:0018:NL:PDF
2 Richtlijn 2005/71/EG van de Raad van 12 oktober 2005 betreffende een specifieke procedure voor de toelating 
van onderdanen van derde landen met het oog op wetenschappelijk onderzoek, PB L 289/15 van 3.11.2005, te 
vinden via http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:289:0015:0022:NL:PDF
3 Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten 
onderdanen van derde landen, PB L 16/44 van 23.1.2004, te vinden via
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:0053:NL:PDF
4 Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging, 
PB L 251/12 van 3.10.2003, te vinden via
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:NL:PDF
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