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Betreft: Verzoekschrift 0739/2012, ingediend door Marco Lamperti (Italiaanse 
nationaliteit), over een verblijfsvergunning om samen te wonen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener dringt aan op de invoering van een verblijfsvergunning om samen te wonen, zodat 
een EU-onderdaan en een onderdaan van een derde land in de lidstaten van de EU als een stel 
kunnen samenleven.

2. Ontvankelijkheid

De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

EU-rechtelijke bepalingen inzake gezinshereniging zijn te vinden in richtlijn 2003/86/EG1

inzake het recht op gezinshereniging (hierna 'de gezinsherenigingsrichtlijn' genoemd) en in 
richtlijn 2004/38/EG2 inzake het recht van vrij verkeer en verblijf van de burgers van de Unie 
en hun familieleden (hierna 'de richtlijn inzake vrij verkeer' genoemd). 
De gezinsherenigingsrichtlijn heeft alleen betrekking op onderdanen van derde landen en hun 
gezinsleden en is niet van toepassing op EU-burgers die hun niet over het EU-burgerschap 
beschikkende familieleden en echtgenoten met het oog op gezinshereniging naar een EU-
lidstaat willen laten overkomen. Aangezien indiener een burger van de EU is, is de 
gezinsherenigingsrichtlijn niet op hem van toepassing.
De richtlijn inzake vrij verkeer betreft alleen EU-burgers die verhuizen naar of wonen in een 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:NL:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:NL:PDF
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andere lidstaat dan die waarvan zij de nationaliteit bezitten, dus die met andere woorden 
gebruikmaken van hun recht op vrij verkeer. Alleen in die situatie kunnen EU-burgers uit 
hoofde van deze richtlijn aanspraak maken op hun recht op hereniging met of vergezelling 
door gezins- en familieleden (zoals hun echtgeno(o)t(e)), ongeacht de nationaliteit van die 
familieleden. Aangezien indiener de Italiaanse nationaliteit bezit en in Italië verblijft, is de 
richtlijn inzake vrij verkeer niet op hem van toepassing.
Bijgevolg is het aan de Italiaanse nationale wetgeving om voorschriften vast te leggen 
betreffende het recht op gezinshereniging, verblijfsvergunningen en visa voor Italiaanse 
burgers en onderdanen van derde landen. Het behoort tot de bevoegdheid van de Italiaanse 
autoriteiten om te beslissen wie het Italiaanse grondgebied binnen mag en wie niet. 
Als indiener bijvoorbeeld in de situatie had verkeerd dat hij zijn recht op vrij verkeer uit 
hoofde van de richtlijn inzake vrij verkeer had uitgeoefend en naar een andere lidstaat was 
verhuisd, dan hadden de binnenkomst en het verblijf van zijn feitelijke partner in deze lidstaat 
krachtens artikel 3, lid 2, van deze richtlijn kunnen worden vergemakkelijkt. 
Volgens deze vergemakkelijkingsprocedure heeft de partner met wie de burger van de Unie 
een afdoende bewezen duurzame relatie onderhoudt, het recht een aanvraag in te dienen voor 
een verblijfsvergunning en moet de gastlidstaat de persoonlijke situatie van de betrokkenen 
nauwkeurig onderzoeken. Voorts moet het gastland in dergelijke gevallen een eventuele 
weigering van toegang of verblijf motiveren.  

Uit de in het verzoekschrift verstrekte informatie blijkt dat de situatie van indiener niet binnen 
de werkingssfeer van een EU-wet valt  (noch die van de gezinsherenigingsrichtlijn, aangezien 
hij een EU-burger is, noch die van de richtlijn inzake vrij verkeer, aangezien hij in de lidstaat 
verblijft waarvan hij de nationaliteit bezit en bijgevolg geen gebruikmaakt van zijn recht op 
vrij verkeer). 
De Commissie beschikt met andere woorden over geen enkele bevoegdheid uit hoofde van de 
EU-wetgeving om in deze aangelegenheid namens indiener op te treden.


