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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat overeenkomstig Richtlijn 2003/109/EG van de Raad betreffende de 
status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen, een langdurig ingezetene het 
recht heeft om gedurende een periode van meer dan drie maanden in een andere lidstaat te 
verblijven dan de lidstaat die hem de status van langdurig ingezetene heeft toegekend. Er is 
echter geen bepaling voor een periode van minder dan drie maanden, en dit veroorzaakt 
problemen, vooral voor langdurig ingezetenen van lidstaten die niet aangesloten zijn bij de 
Schengen-samenwerking. Indiener woont op Cyprus en heeft een permanente 
verblijfsvergunning, maar is verplicht een visum aan te vragen voor bezoeken van minder dan 
90 dagen aan andere lidstaten. Dit is niet het geval voor onderdanen van derde landen met een 
permanente verblijfsvergunning die uitgereikt werd in andere lidstaten van de Schengen-
samenwerking. Indiener vraagt dan ook aan het Europees Parlement om de nodige stappen te 
ondernemen om dit probleem op te lossen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 maart 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juni 2012

In eerste instantie vraagt de indiener om toelichting op het recht van langdurig ingezetenen op 
grond van de Richtlijn van 25 november 2003 van de Raad (2003/109) op binnenkomst en 
verblijf van minder dan 90 dagen in een andere lidstaat. In een aanvullende brief vraagt hij 



PE492.741v01-00 2/4 CM\907487NL.doc

NL

wat de mogelijkheden zijn voor burgers van derde landen met een door Cyprus afgegeven 
verblijfsvergunning om zonder visum binnen te komen in de Schengenzone met het oog op de 
omstandigheid dat Cyprus onderdanen van derde landen die hun verblijf hebben in de 
Schengenzone, toestaat voor een periode van ten hoogste 90 dagen zonder visum in Cyprus te
verblijven.

De Commissie erkent dat hier sprake is van een ongerijmdheid tussen de EU-regelingen met 
betrekking tot lang en kort verblijf.

Richtlijn 2003/109/EG betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde 
landen bevat slechts voorschriften met betrekking tot het verblijfsrecht in andere lidstaten. In 
hoofdstuk III van de Richtlijn zijn de voorwaarden en procedures opgenomen voor een 
langdurig ingezetene in de EU en zijn/haar familieleden om in een andere lidstaat te 
verblijven op grond van een economische activiteit, studieredenen of om andere redenen. De 
Richtlijn kent de langdurig ingezetene in de EU geen bijzondere rechten toe met betrekking 
tot een verblijf van ten hoogste drie maanden in andere lidstaten. De Richtlijn bevat geen 
voorschriften met betrekking tot onderdanen van derde landen die over een permanente 
verblijfsvergunning beschikken dat is afgegeven door een lidstaat dat niet tot de 
Schengenzone behoort en die minder dan 90 dagen in de Schengenzone wensen te reizen en 
zich vrij te verplaatsen en vice versa (onderdanen van een derde land in het bezit van 
dergelijke door Schengen-lidstaten afgegeven vergunningen en die voor een kort verblijf naar 
een niet-Schengen-lidstaat willen reizen. De Richtlijn is vastgesteld op grond van artikel 63, 
punten 3 en 4 van het Verdrag (vervangen door artikel 79 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie). 

Op het gebied van Binnenlandse zaken en met name voor wat betreft visa en immigratie is de 
zogeheten variabele geometrie van toepassing: enerzijds zijn er de bij het Verdrag behorende 
protocollen over de positie van het VK, Ierland en Denemarken en anderzijds is er de status 
van de geassocieerde Schengen-landen. Op grond hiervan geldt het volgende:

- Visa voor kort verblijf en de gelijkstelling van verblijfsvergunningen aan Schengen-visa 
voor kort verblijf zijn onderworpen aan het acquis van Schengen waaraan het VK en Ierland 
niet deelnemen;
- De geassocieerde Schengen-landen Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein zijn 
gebonden aan de wettelijke besluiten die het Schengen-acquis vormen, waaronder het visa-
acquis;
- Deze vier geassocieerde landen van Schengen zijn niet gebonden aan de wettelijke besluiten 
op het gebied van immigratiebeleid (zoals de richtlijn betreffende de status van langdurig 
ingezeten onderdanen van derde landen). Voorts hebben het VK en Ierland opt-
inmogelijkheden op dit gebied (met uitzondering van het visa-acquis van Schengen), waarvan 
zij geen gebruik hebben gemaakt. Denemarken beschikt niet over een opt-inmogelijkheid. 

Volgens artikel 21 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen mogen 
niet-EU-onderdanen of onderdanen van derde staten die over een geldige verblijfsvergunning 
of over een visum voor verblijf van lange duur beschikken dat is afgegeven door een van de 
lidstaten, op grond van die vergunning of een geldig reisdocument ten hoogste drie maanden 
binnen een periode van zes maanden zich vrij verplaatsen op het grondgebied van de andere 
lidstaten voor zover zij voldoen aan de voorwaarden gesteld in Richtlijn (EG) nr. 562/2006 



CM\907487NL.doc 3/4 PE492.741v01-00

NL

(Schengen-grenscode) voor binnenkomst. Volgens de Toetredingsakte van 2003 is dit artikel 
van wederzijdse toepassing tussen Cyprus en de Schengen-lidstaten, zodra Cyprus is 
toegetreden tot het volledige Schengen-akkoord. Dit is het gevolg van de voor de toetredende 
lidstaten geldende zogeheten uitvoeringsprocedure in twee fasen van het Schengen-acquis. 

Eveneens op grond van de Toetredingsakte 2003 moet Cyprus vanaf de toetredingsdatum 
Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad toepassen die een lijst bevat van derde landen 
waarvan de onderdanen bĳ overschrĳding van de buitengrenzen in het bezit moeten zĳn van 
een visum en een lĳst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zĳn vrĳgesteld.

Het gevolg hiervan is dat onderdanen van derde landen die in Bijlage I zijn opgenomen bij de 
Verordening (waaronder Rusland) in principe een Cypriotisch visum moeten aanvragen, ook 
als zij over een geldige verblijfsvergunning beschikken dat is afgegeven door een Schengen-
lidstaat. 

De Commissie is ervan op de hoogte dat Cyprus verblijfsvergunningen afgegeven door 
Schengen-lidstaten gelijkstelt aan de eigen visa voor kort verblijf van ten hoogste drie 
maanden. Tot op heden is er echter geen wettelijke basis om Schengen-lidstaten te verplichten 
de door Cyprus afgegeven verblijfsvergunningen gelijk te stellen aan de eigen visa voor kort 
verblijf van ten hoogste drie maanden.

Gezien het voormelde heeft het door de indiener aangeduide gat in de wetgeving gevolgen 
voor de rechtspositie van de houders van een door Cyprus afgegeven permanente 
verblijfsvergunning ten opzichte van de Schengen-lidstaten (met uitzondering van 
Denemarken en de geassocieerde Schengen-landen).

Praktisch gezien wordt een permanente EU-verblijfsvergunning die is afgegeven in 
overeenstemming met Richtlijn 2003/109 echter beschouwd als een belangrijk ondersteunend 
document bij de behandeling van de aanvraag voor een Schengen-visum. Op grond van artikel 
5 van de Richtlijn toont de vergunning bijvoorbeeld feitelijk aan dat de houder over 
voldoende vaste en regelmatige inkomsten beschikt om zich te onderhouden, wat een van de 
voorwaarden is om een visum voor een korte duur te verkrijgen. Dientengevolge heeft de 
ingewikkelde juridische situatie van de rechtstreeks uit de Verdragen voortvloeiende variabele 
geometrie praktisch gezien geen gevolgen. 

Op dit moment heeft de Commissie geen aanwijzingen dat houders van door Cyprus 
afgegeven permanente verblijfsvergunning grote problemen hebben bij het verkrijgen van 
Schengen-visa. Hierover zijn tot op heden geen klachten ontvangen.

De Commissie erkent de door de indiener aangeduide ongerijmdheid dat op grond van de 
Richtlijn 2003/109/EG, een langdurig ingezetene een verblijfsrecht kan verkrijgen op het 
grondgebied van andere lidstaten dan welke die hem/haar de status van langdurig ingezetene 
heeft verleend, voor een langere periode dan drie maanden, maar dat een klein deel van de 
langdurig ingezetenen (onderdanen van visumplichtige derde landen met een door Cyprus 
afgegeven permanente verblijfsvergunning) een Schengen-visum moet aanvragen voor een 
verblijf van ten hoogste drie maanden in een Schengen-land. 

De Commissie wijst erop dat tot op heden Schengen-lidstaten niet verplicht zijn door Cyprus 
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afgegeven verblijfsvergunningen gelijk te stellen met door hen afgegeven visa voor kort 
verblijf.

Op dit moment heeft de Commissie geen aanwijzingen dat houders van door Cyprus 
afgegeven permanente verblijfsvergunningen grote problemen hebben bij het verkrijgen van 
Schengen-visa. De permanente EU-verblijfsvergunning, afgegeven overeenkomstig Richtlijn 
2003/109, kan worden beschouwd als een belangrijk ondersteunend document in de 
visumprocedure.


