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Betreft: Verzoekschrift 0103/2011,ingediend door Georg Götz (Duitse nationaliteit), 
over vermeende discriminatie en inbreuken door de Nederlandse overheid en 
Nederlandse bedrijven op het recht van vrij verkeer en verblijf van EU-
burgers

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat de Nederlandse overheid en Nederlandse bedrijven zich schuldig 
maken aan discriminatie van niet-Nederlanders die in Nederland verblijven en aan inbreuken 
op het recht van vrij verkeer en verblijf van EU-burgers (Richtlijn 2004/38/EG) op 
Nederlands grondgebied. Indiener stelt dat de centrale overheid, overheidsinstellingen en 
bedrijven in Nederland verschillende regels hanteren met betrekking tot de documenten 
waarmee personen zich kunnen identificeren ten behoeve van administratieve formaliteiten of 
het doen gelden van rechten. Hij wijst erop dat voor Nederlandse burgers in Nederland een 
geldig rijbewijs volstaat als identificatiedocument. Voor niet-Nederlandse burgers worden 
vaak andere identiteitsdocumenten gevraagd, met name wanneer bijvoorbeeld een uitkering 
wordt aangevraagd. Hij verzoekt om opheldering.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 mei 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012

Volgens artikel 26 van 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 kunnen 
de lidstaten de naleving controleren van de eventueel uit het nationaal recht voortvloeiende 
verplichting voor niet-onderdanen om de verklaring van inschrijving of de verblijfskaart te 
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allen tijde bij zich te dragen, mits dezelfde verplichting geldt voor hun eigen onderdanen wat 
de identiteitskaart betreft. Dit gezegd zijnde, wordt de lidstaten niet belet andere vormen van 
identiteitsbewijzen (zoals een geldig rijbewijs) die door hun eigen autoriteiten zijn afgegeven 
te accepteren.

Conclusie

Op grond van de beschikbare informatie kan er in dit opzicht geen schending van Richtlijn 
2004/38/EG door de Nederlandse autoriteiten worden vastgesteld.


