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Betreft: Verzoekschrift 0900/2011, ingediend door Andreka Maftei (Roemeense 
nationaliteit), over vermeende discriminatie van Roemenen in Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant is een Roemeen die sinds 11 jaar met zijn gezin in Spanje gevestigd is. Hij is van 
mening dat reactivering van de transitieperiode een discriminerend karakter heeft, omdat deze 
slechts op Roemenen van toepassing is. Rekwestrant citeert in dit verband artikel 1 tot en met 
6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad betreffende het vrije verkeer van 
werknemers in de Gemeenschap. Rekwestrant vraagt zich af hoe de Roemeense immigranten 
de door hen gesloten leningen nog kunnen betalen, als ze niet meer legaal kunnen werken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

EU-wetgeving inzake vrij verkeer van werknemers geeft staatsburgers van de EU, onder 
andere, het recht zonder werkvergunning werk te zoeken in een andere lidstaat. Op grond van 
de overgangsregelingen die zijn overeengekomen in het toetredingsverdrag van Bulgarije en 
Roemenië kunnen andere lidstaten dit recht op vrije toegang tot de arbeidsmarkt krachtens 
artikelen 1 t/m 6 van Verordening 492/20111 echter beperken voor Bulgaarse en Roemeense 
onderdanen. Het gaat daarbij om een tijdelijke periode van zeven jaar tot uiterlijk 
31 december 2013. Dergelijke regelingen zijn in de meeste eerdere uitbreidingen van de EU 

                                               
1 De gecodificeerde Verordening 492/2011 trekt Verordening 1612/68 van 16 juni 2011 in en vervangt die 
verordening.
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toegepast en hebben als doel de geleidelijke invoering van het EU-recht op vrij verkeer van 
werknemers, teneinde verstoringen van de arbeidsmarkt te voorkomen als gevolg van een 
plotselinge instroom van werknemers. 

Deze overgangsregelingen voorzien ook in een vrijwaringsclausule: een lidstaat die voor het 
eind van de periode van 7 jaar de beperking van toegang tot de arbeidsmarkt voor werknemers 
uit Bulgarije en Roemenië heeft beëindigd en het EU-recht inzake vrij verkeer van 
werknemers toepast, mag opnieuw beperkingen invoeren wanneer er zich ernstige 
verstoringen op de arbeidsmarkt voordoen of dreigen voor te doen. Op 1 januari 2009 hief 
Spanje beperkingen op de toegang tot de arbeidsmarkt voor Bulgaarse en Roemeense 
werknemers op, maar op 22 juli 2011 maakte het gebruik van de vrijwaringsclausule. De 
Commissie bevestigde met Besluit 2011/503/EU van 11 augustus 20111 dat Spanje een 
ernstige verstoring van de arbeidsmarkt ondervond en gaf Spanje toestemming om tijdelijk de 
toepassing van artikelen 1 t/m 6 van Verordening 492/2011 met betrekking tot Roemeense 
werknemers onder bepaalde voorwaarden op te schorten tot en met 31 december 2012.

Hoewel dit betekent dat Roemeense werknemers anders worden behandeld dan andere 
EU-onderdanen, die geen werkvergunning nodig hebben om in Spanje te werken, staat dit niet 
gelijk aan discriminatie op grond van nationaliteit, wat verboden wordt door het EU-recht: 
krachtens het EU-Verdrag2 is discriminatie op grond van nationaliteit, onverminderd 
bijzondere bepalingen daarin, verboden. De overgangsregelingen in het toetredingsverdrag, 
met inbegrip van de vrijwaringsclausule, waarin het tijdelijk vereisen van een 
werkvergunning expliciet wordt toegelaten, vormen dergelijke bijzondere bepalingen.

Tenslotte betekent het opnieuw invoeren van beperkingen niet dat Roemeense onderdanen 
niet langer legaal in Spanje mogen werken, zoals de rekwestrant aanvoert. Het betekent 
slechts dat Roemeense onderdanen aan de voorwaarden van de Spaanse nationale wetgeving 
moeten voldoen – d.w.z. het hebben van een werkvergunning – om legaal in Spanje te 
werken. Dit is zelfs niet van toepassing op alle Roemeense onderdanen omdat, in 
overeenstemming met de voorwaarden van het besluit van de Commissie, de Roemeense 
onderdanen die al op 22 juli 2011 in Spanje in loondienst waren of als werkzoekend 
geregistreerd waren geen werkvergunning nodig hebben. 

Conclusie

In tegenstelling tot de mening van de rekwestrant is het tijdelijk vereisen van een 
werkvergunning voor Roemeense werknemers om in Spanje te werken niet verboden door de
EU-wetten als discriminatie op grond van nationaliteit.

                                               
1 PB L 207 van 12.8.2011, blz. 22.
2 Artikel 18 VWEU.


