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Betreft: Verzoekschrift 1500/2008 ingediend door de heer Graser (Duitse nationaliteit), 
over het ongerief van de nieuwe Spaanse wetgeving die de verblijfsvergunningen 
voor burgers van de EU regelt.

1. Samenvatting

Indiener zet vraagtekens bij de bepalingen van de Spaanse wet tot uitvoering van EG-richtlijn 
2004/38 (Real Decreto 240/2007) omdat de verklaring van inschrijving die verstrekt wordt 
aan burgers van de EU die in Spanje verblijven verschillende problemen stelt. Indiener 
beweert dat de huidige verklaring – een document op A4-formaat – in tegenstelling tot de 
vorige verblijfskaart niet de kenmerken heeft van een identiteitsdocument. Het voornaamste 
ongerief is dat mensen die geen nationale identiteitskaart hebben omdat zij hun permanente 
verblijf in hun land van oorsprong hebben opgegeven, altijd hun paspoort bij zich moeten 
hebben.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13.03.09. De Commissie is overeenkomstig artikel 192, lid 4 om 
informatie verzocht.

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009.

Volgens artikel 18 EG-verdrag heeft 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 het Verdrag en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld.  
Die beperkingen en voorwaarden zijn te vinden in richtlijn 2004/38/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op 
het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden.

Zoals bepaald in artikel 8, lid 1 van deze richtlijn, kan het gastland voor verblijven van meer 
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dan drie maanden burgers van de Unie de verplichting opleggen om zich bij de bevoegde 
autoriteiten te laten inschrijven. Tegen overlegging van de in artikel 8, lid 3, genoemde 
documenten wordt er onmiddellijk een verklaring van inschrijving afgegeven, waarin naam en 
adres van de ingeschreven persoon en de datum van inschrijving worden vermeld.

De richtlijn bevat geen model voor deze verklaring van inschrijving, maar de Commissie 
merkt op dat deze verklaring niet bedoeld is als identiteitsdocument, maar als attest dat aan de 
voorwaarden voor verblijfsrecht in de zin van de richtlijn is voldaan. Om zijn identiteit of 
nationaliteit aan te tonen moeten EU-burgers hun geldige paspoort of identiteitskaart 
overleggen, af te geven door de lidstaat van hun nationaliteit.


