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nationaliteit), over discriminatie van EU-burgers in Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is een Italiaanse burger die sinds 2003 in Spanje woont. In 2007 kreeg hij van de 
Spaanse autoriteiten een permanente verblijfsvergunning.

Dit document is geen identiteitsbewijs. Volgens indiener worden EU-burgers in Spanje 
daarom vaak geconfronteerd met administratieve en bureaucratische moeilijkheden, omdat zij 
verplicht zijn hun eigen nationale identiteitskaart te gebruiken. Derhalve dringt hij erop aan 
dat de plaatselijke autoriteiten een Spaans identiteitsdocument uitgeven voor in het land 
woonachtige EU-burgers.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 april 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

De Spaanse autoriteiten geven EU-burgers die woonachtig zijn op het grondgebied van het 
Koninkrijk Spanje een verklaring van inschrijving en een permanente verblijfskaart indien de 
EU-burger daar al meer dan vijf jaar woont. Volgens de Spaanse regels zijn dergelijke 
documenten echter geen geldige identiteitsbewijzen. Indiener beschouwt het feit dat de 
Spaanse autoriteiten EU-burgers geen geldige identiteitsbewijzen verstrekken als strijdig met 
EU-wetgeving.
Indiener wijst erop dat hij sinds 2003 in Spanje woont en dat hij sinds 2007 een permanente 
verblijfsvergunning heeft. Dit is echter geen identiteitsbewijs, en gaat ook niet vergezeld van 



PE519.644v02-00 2/3 CM\1004040NL.doc

NL

een identiteitsbewijs. Volgens indiener is de verplichting om de identiteitskaart te gebruiken 
die door de lidstaat van herkomst is afgegeven teneinde administratieve handelingen te laten 
uitvoeren in Spanje voor hem en andere EU-burgers die in Spanje woonachtig zijn vaak de 
oorzaak van administratieve en bureaucratische moeilijkheden.

Opmerkingen van de Commissie

Volgens Artikel 20 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)

"[…] Burger van de Unie is eenieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit. Het 
burgerschap van de Unie komt naast het nationale burgerschap doch komt niet in de plaats 
daarvan."

Artikel 21 VWEU 

"Iedere burger van de Unie heeft het recht vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen 
en te verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij dit Verdrag en 
de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld".

De beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het recht van vrij verkeer van EU-
burgers zijn te vinden in Richtlijn 2004/38/EEG (de "Richtlijn voor vrij verkeer“).

Teneinde EU-burgers in staat te stellen hun land van herkomst te verlaten en het grondgebied 
van de gastlidstaat te betreden zijn lidstaten op grond van Artikel 4 lid 3 van de Richtlijn voor 
vrij verkeer verplicht identiteitsbewijzen of paspoorten af te geven aan hun eigen onderdanen, 
waarin hun nationaliteit vermeld staat.

De Richtlijn voor vrij verkeer verleent EU-burgers ook zekere rechten en legt hen ook zekere 
verplichtingen op bij de uitoefening van hun recht op vrij verkeer. Op grond van de Richtlijn 
zijn EU-burgers verplicht een identiteitsbewijs of paspoort te hebben dat is afgegeven door de 
lidstaat van herkomst opdat zij het grondgebied van de gastlidstaat kunnen betreden. Tevens 
dient de EU-burger aan aanvullende voorwaarden te voldoen indien deze langer dan drie 
maanden in de gastlidstaat wenst te verblijven.

In het geval dat EU-burgers voornemens zijn langer dan drie maanden op het grondgebied van 
de gastlidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn te verblijven, kan de gastlidstaat van EU-
burgers eisen dat zij zich laten registreren bij de bevoegde autoriteiten. Na registratie moet de 
gastlidstaat de EU-burger een verklaring van inschrijving verstrekken. EU-burgers die legaal 
onafgebroken voor een periode van vijf jaar in de gastlidstaat hebben gewoond kunnen een 
document aanvragen waarin hun recht op permanent verblijf is vastgelegd.

In de Richtlijn voor vrij verkeer wordt gezwegen over de vorm van de verklaring van 
inschrijving en het document op grond waarvan het recht op permanent verblijf wordt 
verleend. Lidstaten kunnen dan ook zelf de vorm en indeling van deze documenten kiezen. 

In feite legt de EU-wetgeving de lidstaten geen enkele verplichting op om identiteitsbewijzen 
af te geven voor personen die niet de nationaliteit hebben van de betreffende lidstaat, of het nu 
gaat om onderdanen van andere lidstaten of van nog weer andere staten. Lidstaten kunnen 
evenwel EU-burgers in staat stellen om een ander verblijfsdocument aan te vragen (bijv. een 
identiteitsbewijs voor buitenlanders) als die EU-burgers dat wensen. 
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Aan de andere kant beoogt de Richtlijn voor vrij verkeer de administratieve lasten te beperken 
voor EU-burgers die op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Unie wonen. 
Artikel 25 van de Richtlijn voor vrij verkeer verbiedt lidstaten uitdrukkelijk om de uitoefening 
van een recht of de afhandeling van administratieve formaliteiten te laten afhangen van het 
bezit van een verklaring van inschrijving of een document waarin het recht op permanent 
verblijf is vastgelegd. Hieruit volgt dat lidstaten niet van EU-burgers mogen eisen dat zij 
andere documenten aanvragen dan de hierboven genoemde verklaring van inschrijving 
teneinde hun rechten te kunnen uitoefenen of administratieve formaliteiten met betrekking tot 
hen te laten uitvoeren. 

In de praktijk kunnen EU-burgers evenwel op administratieve hindernissen met documenten 
stuiten als zij binnen de EU willen reizen of hun identiteit wensen te bewijzen. 

De Europese Commissie zal daartoe, zoals vermeld in het Verslag over het EU-burgerschap 
20131, in 2014 oplossingen voorstellen om obstakels weg te nemen waarop EU-burgers en 
hun familieleden die in een andere lidstaat van de Europese Unie wonen dan hun eigen staat 
stuiten met betrekking tot identiteits- en verblijfsdocumenten afgegeven voor lidstaten, 
inclusief via optionele uniforme Europese documenten voor burgers, waar dat van toepassing 
is.

Conclusie

De wetgeving van de EU legt lidstaten geen enkele verplichting op om identiteitsbewijzen af 
te geven voor personen die niet de nationaliteit hebben van de betreffende lidstaat, of het nu 
gaat om onderdanen van andere lidstaten of van nog weer andere staten. 

Artikel 25 van de Richtlijn voor vrij verkeer verbiedt lidstaten uitdrukkelijk om de uitoefening 
van een recht of de afhandeling van administratieve formaliteiten te laten afhangen van het 
bezit van een verklaring van inschrijving of een document waarin het recht op permanent 
verblijf is vastgelegd. 

In de praktijk kunnen EU-burgers evenwel op administratieve hindernissen met documenten 
stuiten als zij binnen de EU willen reizen of hun identiteit wensen te bewijzen. 

De Europese Commissie zal daartoe in 2014 oplossingen voorstellen om obstakels weg te 
nemen waarop EU-burgers en hun familieleden die in een andere lidstaat van de Europese 
Unie wonen dan hun eigen staat stuiten met betrekking tot identiteits- en verblijfsdocumenten 
afgegeven door lidstaten, inclusief via optionele uniforme Europese documenten voor 
burgers, waar dat van toepassing is

                                               
1 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's, Verslag over het EU-burgerschap 2013 - EU-burgers: uw rechten, uw toekomst,
COM (2013) 269 definitief, deel 2.2, actie 3.


