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Betreft : Verzoekschrift 297/2011, ingediend door M. S. (Srilankaanse nationaliteit), 
over zijn verzoek om de Tsjechische nationaliteit te verkrijgen 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft de Srilankaanse nationaliteit en heeft in Tsjechië sinds 2003 asiel. Hij heeft een 
Tsjechische vriendin met wie hij een kind heeft dat de Tsjechische nationaliteit heeft. Hij 
heeft het Tsjechische staatsburgerschap aangevraagd maar zijn aanvraag werd afgewezen 
omdat hij werkloos is. Toen hij een verblijfsvergunning voor langdurig verblijf aanvroeg werd 
ook deze aanvraag afgewezen. Volgens de Tsjechische autoriteiten zou hij eerst zijn 
asielvergunning moeten opgeven. Indiener begrijpt niet dat hij eerst deze vergunning moet 
inleveren en hij vreest dat hij zonder dit document geen verblijfsvergunning meer kan 
aanvragen. Hij verzoekt het Europees Parlement om hulp. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 juni 21011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011

De rechten die door EU-lidstaten moeten worden toegekend aan onderdanen van derde landen 
die een vluchtelingenstatus hebben gekregen, zijn op het niveau van de Europese Unie 
geharmoniseerd door Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake 
minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als 
vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud 
van de verleende bescherming. Lidstaten moeten, ten aanzien van een bepaald aantal van deze 
rechten, zorgen dat personen met een vluchtelingenstatus en eigen onderdanen op gelijke 
wijze worden behandeld. 
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In het bijzonder zijn lidstaten, op grond van artikel 26, leden 1 en 2 van de richtlijn, verplicht 
het voor vluchtelingen mogelijk te maken een baan te zoeken of zich als zelfstandige te 
vestigen. Verder moeten zij ervoor zorgen dat personen met een vluchtelingenstatus onder 
vergelijkbare voorwaarden als voor de eigen onderdanen gelden, toegang krijgen tot 
voorzieningen zoals het werkgebonden onderwijsaanbod voor volwassenen, 
beroepsopleidingen en praktische werkervaring op de arbeidsplaats.

Volgens artikel 25 van de richtlijn moeten lidstaten aan personen met de vluchtelingenstatus 
een verblijfstitel verstrekken die ten minste drie jaar geldig is en kan worden verlengd. De 
voorwaarden waaronder een verblijfstitel kan worden ingetrokken worden uitvoerig 
opgesomd en hebben geen betrekking op gevallen waarin een erkend vluchteling uitsluitend 
verzoekt om een verblijfsvergunning voor langdurig verblijf. 

Het is echter, met betrekking tot de weigering van de Tsjechische autoriteiten om een erkend 
Tsjechisch staatsburgerschap te verlenen, aan elke lidstaat om de voorwaarden vast te stellen 
voor het verkrijgen en kwijtraken van zijn staatsburgerschap. Deze zaken vallen buiten het 
toepassingsgebied van het communautaire recht en de Commissie is daarom niet bevoegd om 
tussenbeide te komen.

Richtlijn 2003/109/EG van de Raad (de "richtlijn langdurig ingezetenen") is in 2011 
gewijzigd1 om ervoor te zorgen dat deze ook geldt voor personen die internationale 
bescherming genieten, namelijk vluchtelingen en personen die subsidiaire bescherming 
genieten. Op grond van de gewijzigde richtlijn kunnen personen die internationale 
bescherming genieten na een legaal en ononderbroken verblijf van vijf jaar in een lidstaat een 
verblijfsvergunning voor langdurig verblijf krijgen. Na het verwerven van deze status en 
onder bepaalde voorwaarden mogen zij naar een tweede lidstaat verhuizen en ook daar een 
verblijfsvergunning voor langdurig verblijf verkrijgen. 

Lidstaten moeten de richtlijn uiterlijk op 20 mei 2013 hebben omgezet in hun nationale 
wetgeving. In dit verband kunnen, als algemene regel, personen die internationale 
bescherming genieten de rechten zoals in de richtlijn uiteengezet pas uitoefenen nadat deze 
termijn is verstreken. 

Conclusies

De Commissie kan geen verdere stappen ondernemen in deze zaak, aangezien er geen 
informatie is die wijst op een mogelijke inbreuk op het EU-recht. Indiener kan, als hij dat 
wenst, een juridisch adviseur en/of een ngo in Tsjechië raadplegen voor verdere informatie 
over de nationale procedures die relevant zijn voor zijn zaak.

                                               
1 PB C 19.5.2011, L 132/1.


