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Betreft: Verzoekschrift 1178/2009, ingediend door V.S. (Oekraïense nationaliteit), 
over problemen bij de uitoefening van zijn rechten krachtens Richtlijn 
2003/109/EG betreffende de status van langdurig ingezetenen van derde 
landen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die de Oekraïense nationaliteit heeft, woonde gedurende 14 jaar in Spanje, voordat 
hij onlangs om beroepsmatige redenen naar Duitsland verhuisde. Overeenkomstig Richtlijn 
2003/109/EG zou hij het recht moeten hebben vrijelijk naar een andere lidstaat te verhuizen, 
samen met zijn gezin. Zijn Spaanse verblijfsvergunning, een "permiso de residencia 
permanente", wordt door de Duitse overheden niet erkend als zijnde in overeenstemming met 
de bepalingen van Richtlijn 2003/109/EG, aangezien de vergunning volgens hun "permiso de 
larga duraciòn CE" zou moeten heten. Hierdoor was indiener gedwongen een werk- en 
verblijfsvergunning voor ingezetenen van derde landen aan te vragen, waarvan de duur 
beperkt is en die hem niet het recht geeft samen met zijn gezin in Duitsland te gaan wonen. 
Spanje is drie jaar te laat met de omzetting van EU-wetgeving en hierdoor bevindt indiener 
zich in een zeer lastige situatie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 1 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Indiener, die de Oekraïense nationaliteit heeft, woonde gedurende 14 jaar in Spanje, voordat 
hij onlangs om beroepsmatige redenen naar Duitsland verhuisde. Hij zou graag willen dat zijn 
moeder en zijn broer bij hem in Duitsland komen wonen. Zijn Spaanse verblijfsvergunning, 
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een "permiso de residencia permanente", wordt door de Duitse overheden echter niet erkend 
als zijnde in overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn 2003/109/EG. Hierdoor was 
indiener gedwongen een werk- en verblijfsvergunning voor ingezetenen van derde landen aan 
te vragen, die hem niet het recht geeft samen met zijn gezin te gaan wonen.

De Spaanse autoriteiten betwisten niet dat indiener voldoet aan de voorwaarden die Richtlijn 
2003/109/EG stelt om in Spanje de status van langdurig ingezetene te kunnen krijgen.

Aangezien Spanje de EU-wetgeving laat heeft omgezet, heeft het niet de vergunning kunnen 
verstrekken die Richtlijn 2003/109/EG voorschrijft ("residente de larga duracion-CE"); in 
plaats hiervan verstrekt Spanje een "permiso de residencia permanente", op basis waarvan 
langdurig ingezetenen in andere lidstaten zouden mogen verblijven.

Bij gebreke van een Spaanse verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen heeft indiener in 
Duitsland een tijdelijke werk- en verblijfsvergunning voor ingezetenen van derde landen 
aangevraagd (en gekregen) en kan hij zich niet beroepen op het recht op gezinshereniging dat 
krachtens Richtlijn 2003/109/EG toekomt aan langdurig ingezetenen (artikel 16 van Richtlijn 
2003/109/EG: "Wanneer […] het gezin reeds was gevormd in de eerste lidstaat, krijgen de 
leden van zijn gezin die voldoen aan de voorwaarden van lid 1 van artikel 4 van Richtlijn 
2003/86/EG toestemming om de langdurig ingezetene te vergezellen of zich bij hem te 
voegen").

De gezinsleden zijn in casu echter de moeder en de jongste broer indiener (die nog in Spanje 
wonen). Aangezien artikel 4 alleen bindend is met betrekking tot de leden van het kerngezin 
(echtgenoot/minderjarige kinderen) en in voorkomende gevallen van toepassing kan worden 
verklaard op overige gezinsleden (rechtstreekse bloedverwanten in neergaande lijn; broers en 
zussen worden niet genoemd), zou indiener zich niet kunnen beroepen op het recht op 
gezinshereniging, ook al beschikt hij over een verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen. Het is echter aan de betreffende lidstaat om hierover een besluit te nemen.

Conclusie

Spanje heeft onlangs een wet aangenomen tot omzetting van deze en andere richtlijnen. De 
Commissie zal Spanje een brief sturen met het verzoek te bevestigen dat het land nu 
inderdaad de juiste vergunning verstrekt aan ingezetenen van derde landen die een 
verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen aanvragen en aan de voorwaarden voldoen.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010

In aansluiting op haar mededeling van 25 maart 2010 hebben de Spaanse instanties de 
Commissie verzekerd dat Spanje nu inderdaad de juiste vergunning verstrekt aan ingezetenen 
van derde landen die een verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen aanvragen en aan de 
voorwaarden voldoen .


