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Betreft: Verzoekschrift 1409/2011, ingediend door Milivoj Cvetkovic (Kroatische 
nationaliteit), over omvorming van de elektronische verblijfstitel in een 
volwaardig identiteitsbewijs

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is Kroatische staatsburger en is permanent gevestigd in Duitsland. Hij tekent bezwaar 
aan tegen het feit dat, hoewel hij beschikt over een verblijfstitel voor onbeperkte tijd, de 
krachtens de verordeningen 1030/2002 en 380/2008 in te voeren elektronische verblijfstitel 
alleen geldig zal zijn in combinatie met zijn paspoort. Indiener pleit voor omvorming van de 
elektronische verblijfstitel in een volwaardig identiteitsbewijs voor burgers van derde landen 
in de Europese Unie. Indiener stelt dat er geen enkel land ter wereld is waar mensen geacht 
worden twee identiteitsbewijzen bij zich te dragen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 april 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

Kroatische staatsburgers met een geldige, door een Schengenland afgegeven 
verblijfsvergunning kunnen met niet meer dan hun reispas door de Schengenzone reizen. 
Wanneer zij de Schengenzone verlaten, moeten ze hun verblijfsvergunning laten zien om te 
verhinderen dat hun reispas bij het buitengaan en weer binnenkomen van het Schengengebied 
afgestempeld wordt.

Volgens artikel 21, letter c), van de Schengengrenscode doet de afschaffing van de 
grenscontroles aan de binnengrenzen van het Schengengebied geen afbreuk aan de 
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mogelijkheid voor een lidstaat om in zijn wetgeving een verplichting betreffende het bezitten 
of het bij zich dragen van identiteitspapieren en documenten op te nemen. 

Conform artikel 21, letter c), mogen de lidstaten zelf beslissen welke documenten en 
legitimatiepapieren – zoals identiteitskaarten of verblijfsvergunningen – personen die op hun 
grondgebied reizen, bij zich moeten hebben. 

Bepaalde lidstaten verstrekken burgers van derde landen die op hun grondgebied verblijven, 
een identiteitskaart. Deze identiteitskaarten vormen echter geen vervanging voor een 
verblijfsvergunning en zijn niet geldig als reisdocument. Houders kunnen ze alleen gebruiken 
om zich binnen het land te identificeren.

Een verblijfsvergunning is geen identiteitskaart en er bestaan momenteel dan ook geen 
plannen om een identiteitskaart voor niet-EU-burgers in te voeren.


