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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0064/2009 door M.M. (Marokkaanse nationaliteit), over 
vermeende discriminatie in de wetgeving betreffende toegang tot 
burgerschap

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vindt dat er sprake is van discriminatie in de wetgeving van de lidstaten ten aanzien 
van de toegang tot het burgerschap. Hij wijst erop dat personen van buiten de Unie in Italië 
ten minste tien jaar in het land moeten verblijven voordat zij het burgerschap kunnen 
verkrijgen. Voor personen van binnen de Unie is dit slechts vijf jaar. Bovendien zijn er 
verschillen tussen de lidstaten. In Frankrijk kunnen personen van buiten de Unie na een 
verblijf van vijf jaar in het land in aanmerking komen voor het Franse en bijgevolg het 
Europese burgerschap. Deze situatie kan volgens indiener ook problemen opleveren voor de 
kinderen van immigranten op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs en toegang tot 
overheidsbanen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 april 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009.

Indiener hekelt sommige bepalingen in de Italiaanse wetgeving die betrekking hebben op de 
voorwaarden om de nationaliteit van die lidstaat te kunnen verkrijgen. Hij refereert met name 
aan het woonplaatsvereiste dat in de Italiaanse wetgeving voor EU-burgers en onderdanen van 
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derde landen niet gelijk is. Indiener noemt ook het punt van de verschillen tussen de 
wetgevingen van de lidstaten met betrekking tot het verlenen van hun nationaliteit.

Onder het huidige Gemeenschapsrecht worden de voorwaarden voor het verkrijgen van het
burgerschap van een lidstaat uitsluitend door het nationaal recht van de afzonderlijke lidstaten 
geregeld. Het Europees Hof van Justitie heeft in zaak C-369/90 Mario Vicente Micheletti en 
anderen tegen Delegación del Gobierno en Cantabria vastgesteld dat het de lidstaten vrij 
staat om de voorwaarden voor de verkrijging van de nationaliteit te bepalen.

De Commissie kan bijgevolg geen commentaar leveren op de voorwaarden die in de 
wetgeving van de lidstaten uiteen zijn gezet voor de verkrijging van hun nationaliteit. 


