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Betreft: Verzoekschrift 1262/2009 ingediend door Sia Funke (Nederlandse 
nationaliteit) over de invoering van een Europees identiteitsbewijs

1. Samenvatting van het verzoekschrift 

Indienster verzoekt om de invoering van een Europees identiteitsbewijs. Indienster heeft de 
Nederlandse nationaliteit, maar voelt zich Europees burger en heeft zich altijd ingezet voor de 
Europese zaak. Zij vindt het onbegrijpelijk dat er op dit terrein geen sprake is van 
vernieuwingen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Indienster beklaagt zich over de problemen die Nederlanders die in Duitsland verblijven 
ondervinden wanneer zij hun Nederlandse identiteitsbewijzen laten vernieuwen. Zij verzoekt 
om de invoering van een Europees identiteitsbewijs. 

In artikel 21, lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is bepaald 
dat elke burger van de Unie het recht heeft vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen 
en te verblijven onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij de Verdragen 
en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. De respectieve beperkingen en 
voorwaarden zijn te vinden in Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en 
verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden.
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Om vrij verkeer te vergemakkelijken, verplicht artikel 4, lid 3 van de richtlijn de lidstaten om, 
overeenkomstig hun wetgeving, hun burgers een identiteitskaart of een paspoort te 
verstrekken waarin hun nationaliteit staat vermeld, en deze bescheiden te hernieuwen.

Nederland heeft aan deze verplichting voldaan door het aannemen van de Paspoortwet die 
voorziet in de verstrekking en de hernieuwing van Nederlandse reisdocumenten. De 
Commissie betreurt het dat het moeilijk kan zijn voor Nederlanders die in het buitenland 
verblijven om deze documenten te hernieuwen, maar de verantwoordelijkheid om deze 
documenten te hernieuwen ligt geheel bij de Nederlandse autoriteiten en de Commissie is niet 
bevoegd om in deze gevallen op te treden.

Wat het idee van een Europees identiteitsbewijs betreft, kan gezegd worden dat de EU-
wetgeving niet in een dergelijke mogelijkheid voorziet. Wanneer het gaat om de uitoefening 
van het recht om vrij te reizen en te verblijven, bepaalt de EU-wetgeving uitdrukkelijk dat een 
nationale identiteitskaart of een paspoort genoeg moet zijn om aan te tonen dat de houder een 
EU-burger is en daarom de rechten geniet die verbonden zijn aan het Europees burgerschap, 
zoals het recht om vrij te reizen en te verblijven binnen de EU.


