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Betreft: Verzoekschrift 436/2009, ingediend door R.L. (Albanese nationaliteit), over de 
vermeende schending door de Italiaanse autoriteiten van de bepalingen van 
Richtlijn 2003/86/EG van de Raad inzake het recht op gezinshereniging

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat de bepalingen van de Italiaanse wet inzake gezinshereniging (Wet 
Bossi-Fini, nr. 189 van 2002) in strijd zijn met de geest en de letter van Richtlijn 2003/86/EG 
van de Raad inzake het recht op gezinshereniging. Indiener verwijst met name naar artikel 4, 
lid 2, waarin is bepaald dat de lidstaten toestemming kunnen verlenen tot toegang en verblijf 
aan ten laste komende bloedverwanten van de eerste graad in rechtstreekse opgaande lijn van 
de gezinshereniger of zijn echtgenoot, indien zij in het land van herkomst de nodige 
gezinssteun ontberen. Indiener verzoekt het Europees Parlement om op te treden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 juni 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 plaatst vraagtekens bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2003/86/EG inzake het 
recht op gezinshereniging in Italië. Daarbij gaat het indiener met name om de vraag of de 
Italiaanse wetgeving wel verenigbaar is met artikel 4, lid 2 van richtlijn inzake 
gezinshereniging. 

Richtlijn 2003/86/EG is omgezet in het Italiaanse wetsdecreet nr. 5 van 8 januari 2007 en 
uiteindelijk ook in het Italiaanse wetsdecreet nr. 160 van 3 oktober 2008, beide tot wijziging 
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van het Italiaanse wetsdecreet nr. 286 van 25 juli 1998 (Testo Unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
(Geconsolideerde wet van de bepalingen inzake immigratie en normen met betrekking tot de
situatie van vreemdelingen)).

Indiener verwijst naar artikel 4, lid 2 van Richtlijn 2003/86/EG van de Raad inzake het recht 
op gezinshereniging, dat als volgt luidt:

“2. De lidstaten kunnen uit hoofde van deze richtlijn, en op voorwaarde dat aan de in 
hoofdstuk IV gestelde voorwaarden is voldaan, bij wet of bij besluit toestemming tot 
toegang en verblijf verlenen aan de volgende gezinsleden:

(a) ten laste komende bloedverwanten van de eerste graad in rechtstreekse opgaande lijn 
van de gezinshereniger of zijn echtgenoot, indien zij in het land van herkomst de nodige 
gezinssteun ontberen;”
Ingevolge deze bepaling mogen lidstaten, "op voorwaarde dat aan de in hoofdstuk IV gestelde 
voorwaarden is voldaan", naast de leden van het kerngezin ook afhankelijke ouders als 
gezinsleden van de gezinshereniger opnemen. Bijgevolg geldt dat zodra een lidstaat besluit 
een dergelijke mogelijkheid toe te staan, de in de richtlijn vastgelegde standaardvoorwaarden 
van kracht worden.
Italië heeft besloten om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Artikel 1(a)(d) van het 
Italiaanse wetsdecreet nr. 160 van 3 oktober 2008, dat op 5 november 2008 van kracht is 
geworden, luidt:

"Een vreemdeling kan om gezinshereniging van de volgende gezinsleden vragen: 

d) ten laste komende ouders, indien deze geen overige zonen/dochters in het land van 
herkomst hebben of, in het geval dat de ten laste komende ouders ouder zijn dan 65 jaar, 
indien het voor de overige zonen/dochters onmogelijk is hen te onderhouden omwille van 
ernstige en schriftelijk te bewijzen gezondheidsredenen."

Kort samengevat betreft deze bepaling bloedverwanten van de eerste graad in rechtstreekse 
opgaande lijn, die geen overige zonen/dochters in het land van herkomst hebben of waarvan, 
indien zij ouder zijn dan 65 jaar, de overige zonen/dochters hen niet kunnen onderhouden 
omwille van ernstige en schriftelijk te bewijzen gezondheidsredenen.

Gelet op de beslissingsvrijheid die de lidstaten genieten bij het omzetten van deze optionele 
bepaling, is de Commissie van oordeel dat artikel 1(a)(d) van het Italiaanse wetsdecreet 
nr. 160 van 3 oktober 2008 niet in strijd is met artikel 4, lid 2 van Richtlijn 2003/86/ EG van 
de Raad inzake het recht op gezinshereniging.


