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Betreft: Verzoekschrift 0118/2008 ingediend door Janett Burton (Britse nationaliteit), 
over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2003/109/EG betreffende de status 
van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster is de werkgever van een ingezetene van een derde land, die al negen jaar voor haar 
als hulp in de huishouding werkt en in Cyprus woont. In antwoord op haar aanvraag voor een 
verblijfsvergunning voor langere duur kreeg indienster een brief waarin stond dat de hulp in 
de huishouding recht heeft op een verblijfsvergunning voor langere duur wanneer de 
betreffende wet in werking treedt. Toen de wet in werking trad, las ze in de krant dat het 
hooggerechtshof had bepaald dat huishoudelijke hulpen geen recht hebben op een 
verblijfsvergunning voor langere duur. Indienster is van mening dat deze uitspraak een 
regelrechte schending is van haar rechten als Europees burger en werkgever.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 juni 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4, van het Reglement). 

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2009.

Indienster heeft namens een onderdaan van een derde land, die de laatste negen jaar wettelijk 
voor haar in Cyprus als hulp in de huishouding heeft gewerkt, de status van langdurig 
ingezetene in Cyprus aangevraagd, maar de status is tot op heden (met name de datum van het 
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verzoekschrift) niet toegekend. Indienster is van mening dat dit een regelrechte schending van 
haar rechten als werkgever is. 

Conform Richtlijn 2003/109/EG heeft een onderdaan van een derde land die gedurende vijf 
jaar legaal en ononderbroken op het grondgebied van een lidstaat heeft verbleven, onder 
bepaalde voorwaarden, zoals over vaste en regelmatige inkomsten en een 
ziektekostenverzekering beschikken, het recht de status van langdurig ingezetene in een 
lidstaat te krijgen.

Krachtens artikel 3, lid 1, van de richtlijn is ze van toepassing op "onderdanen van derde 
landen die legaal op het grondgebied van een lidstaat verblijven". Lid 2, letter e) van hetzelfde 
artikel stelt dat onder andere de volgende personen buiten de werkingssfeer van de richtlijn 
vallen: zij die "in een lidstaat verblijven uitsluitend om redenen van tijdelijk aard, als au pair 
of als seizoensarbeider, of als gedetacheerde medewerker van een dienstverlener in het kader 
van grensoverschrijdende dienstverlening, of als verlener van grensoverschrijdende diensten 
of in gevallen waarin hun verblijfsvergunning formeel beperkt is". 

Cyprus heeft in februari 2007 meegedeeld dat deze richtlijn in nationale wetgeving is 
omgezet.

Artikel 3, lid 2, letter e), van de richtlijn is omgezet in artikel 18G, lid 2, van de Law of 
Foreign Nationals and Immigration (wet op onderdanen van derde landen en immigratie). 
Hierin wordt gesteld dat de bepalingen voor de toekenning van de status van langdurig 
ingezetene "niet van toepassing zijn op onderdanen van derde landen die (…) in de door de 
regering van de republiek gecontroleerde gebieden verblijven uitsluitend om tijdelijke 
redenen, als au pair of seizoensarbeider, of als gedetacheerde medewerker van een 
dienstverlener in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening, of als verlener van 
grensoverschrijdende diensten of in gevallen waarin hun verblijfsvergunning formeel beperkt 
is voor wat haar duur betreft".

Het hooggerechtshof van Cyprus heeft, in zijn arrest van 21 januari 2008, beslist dat het geval 
van een hulp in de huishouding die Cyprus in 2000 legaal was binnengekomen en van wie de 
vergunning in 2004 was vernieuwd met de opmerking "laatste" en nogmaals tot 2006 met de 
opmerking "laatste - niet verlengbaar" en die in 2006 een aanvraag voor een 
verblijfsvergunning voor langere duur had ingediend, onder de uitzondering "formeel beperkt 
voor wat haar duur betreft" viel en heeft het beroep tegen de beslissing van de overheid om 
geen status van langdurig ingezetene toe te kennen, verworpen.

De Commissie heeft de Cypriotische overheid in juli 2008 om meer informatie verzocht over 
de praktische toepassing van voornoemde nationale regels, met inbegrip van statistieken over 
hoeveel "formeel beperkte" vergunningen zijn afgeleverd en over hoeveel keer Cyprus tot op 
dat ogenblik de status van langdurig ingezetene aan onderdanen van derde landen had 
toegekend. Aangezien het antwoord van oktober 2008 bijkomende vragen opriep, is op 20 
januari 2009 een nieuw verzoek om bijkomende informatie naar de Cypriotische overheid 
gestuurd. De antwoordtermijn bedraagt twee maanden.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009.
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Aangezien Cyprus niet binnen de gestelde termijn op het verzoek van de Commissie van 20 
januari 2009 reageerde, is er op 10 juni een formele herinnering gestuurd, waarin Cyprus 
gevraagd werd om deze kwestie met spoed in behandeling te nemen. De Cypriotische 
overheid heeft op 26 juni aanvullende informatie aangeleverd.

De Cypriotische overheid heeft in haar antwoord de volgende statistische informatie 
opgenomen (stand van zaken oktober 2008):
- Aantal verleende "formeel beperkte" vergunningen: 33 543 (op een totaal aantal 
vergunningen van 58 131), 
- Duur van het verblijf van de vergunninghouders: 21 % van de vergunninghouders
(12 207) heeft vijf jaar of langer op Cyprus gewoond; 12 % van hen (1 468) zou op basis van 
het voorgenoemde oordeel van het hooggerechtshof geen aanspraak kunnen maken op de 
status van langdurig ingezetene, onder meer omdat zij als huishoudelijk hulpen zijn 
aangenomen met een verblijfsvergunning van tijdelijke aard,
- Het aantal inwoners van derde landen aan wie Cyprus de status van langdurig 
ingezetene heeft verleend: 9 personen).

De Commissie is van mening dat het feit dat vergunningen met een beperkte duur niet onder 
het toepassingsgebied van de landelijke wetgeving vallen, niet onverenigbaar is met artikel 3 , 
lid 2, letter e) van Richtlijn 2003/109/EG. Het wordt echter wel een probleem als genoemde 
tijdelijke vergunningen na de periode van vijf jaar door de landelijke instanties worden 
verlengd. Het is dan ook niet de bedoeling van deze bepaling dat verblijfsvergunningen 
meerdere keren voor minder dan vijf jaar worden verlengd, waardoor inwoners van derde 
landen geen aanspraak kunnen maken op de status van langdurig ingezetene, ook al hebben ze 
legaal een aaneengesloten periode van meer dan vijf jaar in het land verbleven.

De Cypriotische overheid heeft de Commissie laten weten dat er echter in bijzonder weinig
gevallen verlenging wordt verleend na de periode van vijf jaar aan personen die tot 
de hierboven genoemde 12% behoren, en indien dit wel gebeurt, zijn hier duidelijke redenen
voor zoals medische of familieomstandigheden.


