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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 1315/2015, ingediend door Zoltan Lomnici (Hongaarse 
nationaliteit), gesteund door vier medeondertekenaars, over de wet op het 
Slowaakse staatsburgerschap

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, voormalig voorzitter van het Hongaarse hooggerechtshof, wijst erop dat in 
paragraaf 5, punt 2, van de grondwet van de Slowaakse Republiek is bepaald dat het verboden 
is iemand tegen zijn wil het Slowaakse staatsburgerschap te ontnemen, maar dat de Slowaakse 
Nationale Raad desondanks vijf jaar geleden een wet heeft aangenomen op grond waarvan 
personen die het staatsburgerschap van een andere staat verkrijgen, automatisch het Slowaaks 
staatsburgerschap verliezen. Volgens indiener is deze wet in strijd met de grondwet. Indiener 
deelt mee dat bijna 40 leden van het Slowaakse parlement vier jaar geleden de wet hebben 
aangevochten bij het Slowaakse Grondwettelijk Hof, dat uiteindelijk besloot om ter zake geen 
uitspraak te doen. Indiener stelt dat er geen uitspraak is gedaan omdat de helft van de rechters 
van oordeel was dat de wet in strijd was met de grondwet, en de andere helft vond dat de wet 
niet in strijd was met de grondwet. Deze uitspraak, of liever gezegd het ontbreken van een 
uitspraak, heeft tot gevolg dat burgers die hun Slowaakse staatsburgerschap zijn kwijtgeraakt, 
daartegen geen rechtsmiddelen kunnen aanwenden. Indiener deelt mee dat 1 084 mensen op 
grond van deze wet hun Slowaaks staatsburgerschap hebben verloren, wat in de praktijk 
betekent dat ze geschrapt zijn uit het adresregister, dat hun identiteitskaarten en paspoorten 
ongeldig zijn verklaard, dat ze geen stemrecht meer hebben, geen bankrekening kunnen openen 
en geen aangetekende post meer kunnen ontvangen. Indiener stelt dat het feit dat de burgers in 
kwestie geen gebruik meer kunnen maken van gratis medische zorg, ondanks het feit dat ze nog 
steeds EU-onderdanen zijn en hun hele leven verzekeringspremies hebben betaald, een zeer 
ernstige vorm van discriminatie is. Indiener doet verslag van enkele gevallen waarin de 
betrokken burgers door de Slowaakse autoriteiten werden geïntimideerd of geen spoedeisende 
medische hulp kregen. Indiener is van oordeel dat meer dan 1 000 Slowaakse burgers in strijd 
met de grondwet op basis van hun nationaliteit worden gediscrimineerd, hetgeen een inbreuk 
vormt op de beginselen van de rechtsstaat, billijkheid, gelijkheid, evenredigheid en het recht op 
een doeltreffende voorziening in rechte, dat laatste doordat de Slowaakse autoriteiten geen 
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besluiten hebben uitgevaardigd tot intrekking van het Slowaaks staatsburgerschap, zodat de 
burgers niet beschikken over een besluit waartegen zij een rechtsmiddel kunnen inzetten. 
Indiener meent dat de Slowaakse Republiek niet alleen de fundamentele mensenrechten 
schendt, maar ook fundamentele beginselen van de Europese integratie negeert. Indiener vraagt 
de Commissie verzoekschriften om over deze zaak een gedachtewisseling te houden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 juni 2016. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 216, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 oktober 2016

Indiener verwijst naar wet nr. 40/1993 betreffende het Slowaaks staatsburgerschap, zoals 
gewijzigd bij wet nr. 250/2010.

Indiener stelt dat de in 2010 aangenomen wet Slowaakse burgers tegen hun wil hun Slowaakse 
staatsburgerschap ontneemt. Hij licht toe dat de zaak aanhangig is gemaakt bij het Slowaakse 
Grondwettelijk Hof, dat besloot om ter zake geen uitspraak te doen. Hij verklaart voorts dat 
burgers die op basis van deze wet het Slowaaks staatsburgerschap hebben verloren, geen 
toegang hebben tot rechtsmiddelen. 

Indiener deelt mee dat het verlies van het Slowaakse staatsburgerschap op grond van deze wet 
voor de getroffen burgers inhoudt dat zij geschrapt worden uit het adresregister, dat hun 
identiteitskaart en paspoort ongeldig worden gemaakt, dat ze geen stemrecht meer hebben, geen 
bankrekening kunnen openen en geen aangetekende post meer kunnen ontvangen. Daarnaast 
ondervinden zij problemen als het gaat om gratis toegang tot medische zorg en in sommige 
gevallen wordt hun spoedeisende medische hulp ontzegd.

Opmerkingen van de Commissie

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is het aan de lidstaten 
om, met inachtneming van het Unierecht, de voorwaarden voor de verkrijging en het verlies 
van de nationaliteit te bepalen1. De voorwaarden, procedures en termijnen voor de verwerving 
van het staatsburgerschap van de lidstaten worden dus geregeld in de nationale wetgeving van 
de lidstaten, die in overeenstemming moet zijn met het EU-recht. De Commissie is slechts 
bevoegd om op dit gebied in te grijpen als een lidstaat bij de uitoefening van zijn bevoegdheden 
het EU-recht schendt.

De bepaling dat het Unierecht in acht moet worden genomen doet niet af aan het eerder door 
het Hof erkende internationaalrechtelijke beginsel dat het bepalen van de voorwaarden voor de 
verkrijging en het verlies van de nationaliteit tot de bevoegdheid van elke lidstaat behoort, maar 
bevestigt het beginsel dat wanneer het om burgers van de Unie gaat, de uitoefening van die 
bevoegdheid, voor zover zij de door de rechtsorde van de Unie verleende en beschermde 
rechten aantast, vatbaar is voor rechterlijke toetsing aan het Unierecht2.

1 Zie meest recentelijk de uitspraak van het Hof van Justitie van 2 maart 2010, Zaak 
C‑135/08, Rottman.
2 Rottman, punt 48.
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In artikel 7, lid 2, van het Verdrag tot beperking der staatloosheid is het volgende bepaald: “Hij 
die de nationaliteit van een Verdragsluitende Staat bezit en een verzoek tot naturalisatie in een 
ander land heeft ingediend, verliest zijn nationaliteit niet, tenzij hij de nationaliteit van dat 
andere land verkrijgt of de verzekering heeft ontvangen die te zullen verkrijgen.”

Volgens artikel 20 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is 
een ieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit burger van de Unie. De burgers van de Unie 
genieten bepaalde rechten, onder andere het recht op non-discriminatie op basis van 
nationaliteit wanneer het Verdrag van toepassing is, het recht zich vrij op het grondgebied van 
de lidstaten te verplaatsen en er vrij te verblijven, het actief en passief kiesrecht bij de 
verkiezingen voor het Europees Parlement en bij de gemeenteraadsverkiezingen, het recht op 
bescherming van de diplomatieke en consulaire instanties van iedere andere EU-lidstaat, het 
recht om verzoekschriften tot het Europees Parlement te richten, zich tot de Europese 
ombudsman te wenden, alsook zich in een van de EU-talen tot EU-instellingen te wenden en in 
die taal antwoord te krijgen, het recht, onder bepaalde voorwaarden, op toegang tot documenten 
van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad enz. Deze rechten zijn in 
beginsel voorbehouden aan EU-burgers en gaan verloren als de persoon het staatsburgerschap 
van een lidstaat verliest en niet tegelijkertijd een onderdaan is van een andere lidstaat of niet 
het staatsburgerschap van een andere lidstaat verkrijgt. 

Na lezing van de wet in kwestie, zoals gewijzigd in 2010, blijft onduidelijk op welk moment 
Slowaakse burgers het Slowaakse staatsburgerschap verliezen. Het is met name niet duidelijk 
of dit het geval is wanneer een Slowaakse burger zijn voornemen aangeeft om een andere 
nationaliteit te verkrijgen of pas nadat de burger daadwerkelijk een andere nationaliteit heeft 
verkregen, en wat de onmiddellijke gevolgen zijn van het verlies van het Slowaaks 
staatsburgerschap. 

Conclusie

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de Europese Commissie contact opgenomen met 
de Slowaakse autoriteiten en heeft zij verzocht om nadere inlichtingen over deze kwestie. 

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 31 januari 2018

De Commissie is nog steeds met de Slowaakse autoriteiten in dialoog over deze kwestie. Zij 
is in de herfst van 2016 een EU-pilotprocedure gestart. Deze procedure loopt nog.

5. Antwoord van de Commissie (REV II), ontvangen op 27 april 2018

In Zaak C-221/17, Tjebbes, is het Hof van Justitie van de Europese Unie in het kader van een 
verzoek van de Nederlandse Raad van State om een prejudiciële beslissing gevraagd om zich 
uit te spreken over de evenredigheid van een wettelijke Nederlandse regeling op grond waarvan 
een onderdaan van Nederland die tevens een andere nationaliteit bezit, onder bepaalde 
omstandigheden zijn Nederlanderschap verliest.  In april 2018 zal er over deze zaak een 
hoorzitting worden gehouden.
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In de Slowaakse wetgeving waarop het verzoekschrift betrekking heeft, worden eveneens 
voorwaarden genoemd waaronder een Slowaak die tevens de nationaliteit van een ander land 
bezit zijn Slowaakse nationaliteit verliest.  De Commissie is daarom van oordeel dat de 
prejudiciële beslissing in Zaak C-221/17 relevant kan zijn voor de vraag of de Slowaakse 
wetgeving en praktijk in dezen in overeenstemming is met het EU-recht.

Conclusie

De Commissie zal de prejudiciële beslissing in Zaak C-221/17, Tjebbes, afwachten alvorens 
verdere stappen te nemen om de verenigbaarheid van de Slowaakse wetgeving en praktijk te 
beoordelen.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV III), ontvangen op 7 juni 2019

Uit de dialoog met de Slowaakse autoriteiten over hun nationaliteitswetgeving blijkt dat 
Slowaakse onderdanen automatisch de Slowaakse nationaliteit verliezen – zonder dat daar een 
specifiek officieel besluit voor nodig is – op de dag dat ze vrijwillig een andere nationaliteit 
verwerven. De Slowaakse autoriteiten hebben de Commissie in 2017 tevens verteld dat het op 
deze manier verliezen van de Slowaakse nationaliteit (“ex lege”) niet onderworpen kan worden 
aan administratieve of rechterlijke toetsing.

Gezien deze informatie en volgend op de klacht van indiener heeft de Commissie de Slowaakse 
wet bestudeerd in het licht van het recente arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie 
(HvJ-EU) in Zaak C-221/17, Tjebbes. In het arrest (inzake de Nederlandse nationaliteitswet) 
worden vergelijkbare kwesties aangehaald als die welke door indiener aan de orde worden 
gesteld in zijn klacht over de Slowaakse nationaliteitswet, namelijk het verlies van rechtswege 
van de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie en de voor de betrokken personen 
beschikbare rechtsmiddelen.

Wat het verlies van rechtswege van nationaliteit betreft, oordeelde het HvJ-EU in Zaak-221/17, 
Tjebbes, dat het Unierecht in beginsel niet eraan in de weg staat dat een lidstaat om redenen van 
algemeen belang voorziet in het verlies van zijn nationaliteit, ook al leidt dit verlies voor de 
betrokkene tot het verlies van zijn burgerschap van de Unie1.

Gezien het feit dat het verlies van de nationaliteit van een lidstaat het verlies van het EU-
burgerschap tot gevolg heeft, heeft het HvJ-EU bovendien zijn vaste rechtspraak bevestigd, 
volgens welke het bepalen van de voorwaarden voor de verkrijging en het verlies van de 
nationaliteit tot de bevoegdheid van elke lidstaat behoort, maar de lidstaten daarbij het 
Unierecht moeten eerbiedigen2.

Met betrekking tot de toegang tot rechtsmiddelen voor personen die van rechtswege de 
nationaliteit van een lidstaat verliezen, heeft het HvJ-EU als volgt geoordeeld:

“Het verlies van rechtswege van de nationaliteit van een lidstaat is onverenigbaar met 
het evenredigheidsbeginsel indien de relevante nationale voorschriften het op geen enkel 

1 Arrest van 12 maart 2019, ECLI:EU:C:2019:189, punt 40.
2 C-221/17, punt 32;  Zaak C-135/08, Rottman, ECLI:EU:C:2019:60, punt 39; Zaak C-369/90, Micheletti, 
ECLI:EU:C:1992:295, punt 10.
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ogenblik mogelijk maken dat de gevolgen die dat verlies voor de betrokken personen heeft 
uit het oogpunt van het Unierecht, in het individuele geval worden getoetst.

Hieruit volgt dat de bevoegde nationale autoriteiten en nationale rechterlijke instanties 
in situaties als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, waarin de nationaliteit van 
een lidstaat van rechtswege verloren gaat en dit verlies tevens het verlies van het 
burgerschap van de Unie met zich meebrengt, incidenteel moeten kunnen onderzoeken 
welke gevolgen dat nationaliteitsverlies heeft en in voorkomend geval ervoor moeten 
kunnen zorgen dat de betrokkene met terugwerkende kracht de nationaliteit herkrijgt 
wanneer hij een aanvraag indient voor een reisdocument of enig ander document waaruit 
zijn nationaliteit blijkt.”1

Conclusie

In het licht van het bovenstaande zal de Commissie opnieuw contact opnemen met de 
Slowaakse autoriteiten en hen vragen te verduidelijken hoe zij in navolging van het arrest in 
Zaak C-221/17, Tjebbes, voornemens zijn de nationale wetgeving aan te passen.

1  C-221/17, par. 41-42.


