ITALIË
1. Verblijfsvergunningen afgegeven volgens het uniforme model als bedoeld in
Verordening (EG) nr. 1030/2002, zoals gewijzigd:
- Permessi di soggiorno con validità da tre mesi a un massimo di cinque anni,
recanti l’indicazione dello specifico motivo del soggiorno
(verblijfstitels met een geldigheidsduur van drie maanden tot maximaal vijf jaar, met
vermelding van de specifieke verblijfsgrond)
- Permessi di soggiorno con validità permanente:
(permanente verblijfstitels)
- Permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo
(EU-verblijfstitel voor langdurig ingezetenen)
(op grond van Richtlijn 2003/109/EG)
- Permesso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti “ex titolare Carta blu Ue
(EU-verblijfstitel voor langdurig ingezetenen die “voormalig houder van een Europese
blauwe kaart” zijn) (op grond van Richtlijn 2009/50/EG)
2. Verblijfsvergunningen afgegeven in papieren vorm (= niet volgens uniform model)
- Carta di soggiorno con validità permanente
(permanente verblijfskaart)
(afgegeven op grond van Richtlijn 2003/109/EG voor langdurig ingezetenen,
gelijkgesteld met de EG-verblijfstitel voor langdurig ingezetenen);
- Carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'UE, con validità fino a cinque anni
oppure permanente
(verblijfskaart voor familieleden van EU-burgers, met een geldigheidsduur tot vijf jaar
of een permanente geldigheid) (op grond van Richtlijn 2004/38/EG).

Op 15 oktober 2013 heeft Italië een nieuw model voor de verblijfstitel in papieren vorm
vastgesteld ter vervanging van wat in gebruik was.
- Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione, adottato a partire dal
23 marzo 2015, rilasciato in attuazione della Direttiva 2004/38/CE.
(verblijfskaart voor familieleden van EU-burgers, vastgesteld op 23 maart 2015,
afgegeven op grond van Richtlijn 2004/38/EG).
Verblijfstitels die zijn afgegeven vóór de inwerkingtreding van de nieuwe modellen, blijven
geldig tot ze verstrijken of worden vervangen.
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3. Verblijfsdocument toegekend aan Britse onderdanen en hun familieleden die rechten
genieten op grond van het terugtrekkingsakkoord EU-VK van 1 februari 2020,
afgegeven volgens het uniforme model, zoals vastgesteld in Verordening (EG)
nr. 1030/2002, zoals gewijzigd:
-

Carta di soggiorno con validità 5 anni
(verblijfskaart, geldig voor vijf jaar)

-

Carta di soggiorno permanente con validità 10 anni
(permanente verblijfskaart, geldig voor tien jaar)
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