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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen het feit dat krachtens de onlangs gewijzigde Slowaakse 
burgerschapswet degenen die vrijwillig de nationaliteit van een ander land kiezen, hun 
Slowaakse nationaliteit verliezen. Hij vindt dit discriminerend en is van mening dat er een 
beroep moet worden gedaan op het Europese Handvest van de grondrechten, aangezien er 
sprake is van een schending van de communautaire wetgeving. Hij beschrijft een geval waarin 
iemand de Hongaarse nationaliteit had aangevraagd en dit feit meldde aan de Slowaakse 
autoriteiten, waarna hij zijn stemrecht kwijtraakte, zijn ID werd ingenomen en ook zijn 
verzekering beëindigd werd, als gevolg waarvan hij een hartaanval kreeg en enkele weken 
later stierf. Hij beweert dat degenen die hun Slowaakse nationaliteit hebben moeten inleveren, 
lastiggevallen worden door de politie. Hij beweert dat Slowakije burgers discrimineert die met 
vertrouwen in de Slowaakse grondwet een andere nationaliteit aannemen. Hij refereert aan 
een aantal arresten van het Europese Hof van Justitie (zoals de zaken Denka, Johnston en 
Defrenne).

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 februari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 juni 2013

Indiener is van mening dat met de aanneming van Wet 40/1993 over nationaliteit in 
Slowakije, als gewijzigd door Wet 250/2010, de Slowaakse autoriteiten voorbijgingen aan de 
EU-normen die Slowakije ten tijde van de toetreding tot de EU had toegezegd te zullen 
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naleven. 
Hij geeft aan dat mensen zoals hijzelf, die de Hongaarse nationaliteit naar eigen zeggen 
rechtmatig hebben verkregen in overeenstemming met deze wet, constant worden 
geïntimideerd door de politie, zijn geschrapt uit het register van vaste woonadressen, en 
verder dat hun identificatiebewijzen ongeldig zijn verklaard en hun het recht ontnomen is om 
te stemmen bij de verkiezingen van het nationale parlement. Daarnaast beweert hij dat de 
autoriteiten de personen in kwestie per brief en niet bij formeel besluit informeren over het 
verlies van hun nationaliteit, en hun niet de mogelijkheid bieden in beroep te gaan tegen deze 
maatregel. 

Indiener is van mening dat de desbetreffende wet in strijd is met de Slowaakse grondwet, 
waarin staat dat niemand tegen zijn of haar wil de Slowaakse nationaliteit wordt ontnomen. 
Hij beweert dan ook dat Slowakije de Slowaakse burgers discrimineert die met vertrouwen in 
de grondwet de nationaliteit van een andere lidstaat hebben verkregen, en dat deze 
discriminatie tegen EU-onderdanen een schending vormt van de EU-rechten en -beginselen 
die zijn verankerd in de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie, zoals 
het recht op beroep, de beginselen van rechtszekerheid, en het waarborgen van verworven 
rechten, gelijkheid en evenredigheid. 

Indiener concludeert dat Slowakije, door zijn ingezetenen staatloos te maken in hun eigen 
land, ernstig inbreuk maakt op de verplichtingen die het land op zich had genomen bij de 
toetreding tot de EU, en morele en materiële schade berokkent aan de betrokken personen. 

Volgens het beginsel van het internationaal recht hebben landen het soevereine recht om de
voorwaarden vast te stellen voor het verkrijgen en het verlies van het burgerschap van dat 
land. In overeenstemming met dit beginsel worden de voorwaarden voor het verkrijgen en het 
verliezen van het burgerschap van EU-lidstaten geregeld in de nationale wetgeving van de 
afzonderlijke lidstaten. Dit is bevestigd in de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie, en 
werd aangehaald in de zaak-Rottmann1.

In deze vaste rechtspraak wordt echter ook duidelijk gemaakt dat lidstaten bij het uitoefenen 
van hun bevoegdheden op het vlak van nationaliteit terdege rekening moeten houden met het 
recht van de Europese Unie2. In het arrest in de zaak-Rottmann verklaarde het Hof de 
betekenis van de voorwaarde "terdege rekening houdend met het recht van de Europese 
Unie". De uitleg luidde dat deze voorwaarde "het eerder door het Hof erkende beginsel van 
het internationaal recht […] dat lidstaten de bevoegdheid hebben om de voorwaarden voor 
het verkrijgen en het verlies van nationaliteit vast te stellen, niet in het gedrang brengt, maar 
juist het beginsel verankert dat de uitoefening van die bevoegdheid ten aanzien van burgers 
van de Unie, voor zover die bevoegdheid betrekking heeft op de rechten die zijn verleend en 
beschermd uit hoofde van de rechtsorde van de Unie, met name bij een besluit tot intrekking 
van een naturalisatie zoals het geval is in het hoofdgeding, onderworpen is aan rechterlijke 
toetsing krachtens het recht van de Europese Unie" (punt 48).

In dat specifieke geval oordeelde het Hof dat de situatie van de persoon in kwestie, die zich 
geconfronteerd zag met een besluit tot intrekking van zijn Duitse nationaliteit waardoor hij 
zijn status als burger van de Unie en de daaraan verbonden rechten zou kunnen verliezen, 

                                               
1 Arrest van het Hof van Justitie van 2 maart 2010 in zaak C-135/08.
2 Zie bijvoorbeeld het arrest van 7 juli 1992 in zaak C-369/90, Michelette e.a., punt 10.
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gezien de aard en de gevolgen daarvan binnen het toepassingsgebied van het EU-recht viel 
(punt 42).

Gezien het belang dat in het primaire recht wordt gehecht aan het burgerschap van de Unie, 
concludeerde het Hof dat het aan de nationale rechtbanken was om vast te stellen of het 
desbetreffende intrekkingsbesluit voldeed aan het evenredigheidsbeginsel krachtens het 
EU-recht, daarbij rekening houdend met alle relevante gevolgen voor de persoon in kwestie 
(punt 58). 

Uit dit arrest volgt dat wetten en beleid van lidstaten inzake burgerschap moeten worden 
onderworpen aan rechterlijke toetsing in het kader van het EU-recht en vooral het 
evenredigheidsbeginsel indien de rechten die zijn verleend en beschermd uit hoofde van de 
rechtsorde van de Unie mogelijk in het gedrang komen, namelijk door een EU-onderdaan in 
een positie te brengen waardoor hij/zij zijn/haar status als burger van de Unie en de daaraan 
verbonden rechten zou kunnen verliezen. Dit is het geval als een EU-onderdaan het risico 
loopt zijn/haar status als EU-burger te verliezen, omdat, als gevolg van de intrekking van 
zijn/haar nationaliteit door een lidstaat, hij/zij staatloos zou kunnen worden of alleen de 
beschikking zou hebben over de nationaliteit van een derde land.

Aan deze voorwaarden is niet voldaan in het geval van Slowaakse burgers, zoals indiener, die 
vrijwillig de nationaliteit van een andere lidstaat verkrijgen, bijv. van Hongarije, en als gevolg 
daarvan hun Slowaakse nationaliteit verliezen. 

De zaak-Rottmann betrof een ingetrokken nationaliteit die de EU-onderdaan in kwestie was 
opgelegd (in dit concrete geval, op grond van het feit dat hij de nationaliteit verkregen had 
onder valse voorwendselen). In het onderhavige geval is de intrekking van de Slowaakse 
nationaliteit echter het resultaat van de vrijwillig verkregen Hongaarse nationaliteit. De 
betrokken personen hebben de Hongaarse nationaliteit op hun eigen verzoek verkregen zodat 
het verlies van de Slowaakse nationaliteit het gevolg is van hun eigen vrije wil. 

In het geval van vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit voorziet de Slowaakse wet 
in het verlies van de Slowaakse nationaliteit ex lege, d.w.z. automatisch, van rechtswege, 
zodat noch een expliciet geuite intentie van de betrokken persoon om afstand te doen van 
zijn/haar nationaliteit noch een besluit of handeling van een overheidsorgaan vereist is1. Dit 
verlies van nationaliteit ex lege heeft geen enkele invloed op de vrijwillige aard van de 
verkrijging van de nieuwe nationaliteit – en het daaruit voortvloeiende verlies van de 
oorspronkelijke nationaliteit.

In dit verband is artikel 7 van het Europees verdrag inzake nationaliteit uit 1997 dat was 
aangenomen door de Raad van Europa van belang, waarin een uitputtende lijst van gevallen is 
opgenomen waarin sprake is van automatisch verlies van nationaliteit van rechtswege (ex 

                                               
1 In artikel 9 van de hierboven aangehaalde Wet 40/1993 is het volgende bepaald: 
"(16) Een onderdaan van Slowakije verliest zijn/haar Slowaakse nationaliteit op de dag waarop hij/zij, op basis 
van uitdrukkelijke instemming in de vorm van een aanvraag, verklaring of andere handeling die gericht is op het 
verkrijgen van een andere nationaliteit, vrijwillig een buitenlandse nationaliteit verkrijgt.  […]
(19) Een persoon die zijn/haar nationaliteit is kwijtgeraakt volgens onderdeel 16 is verplicht dit onverwijld te 
melden bij het districtkantoor in de hoofdstad van een regio.

(20) Het districtkantoor in de hoofdstad van een regio zal het verlies van de nationaliteit volgens onderdeel 16 
melden aan alle betrokkenen als genoemd in onderdeel 14."
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lege) of op initiatief van een staat die partij is bij dit verdrag. In lid 1 van dit artikel is het 
volgende bepaald: 

"Een Staat die Partij is, mag in zijn nationale wetgeving niet voorzien in het verlies van zijn 
nationaliteit van rechtswege of op initiatief van de Staat die Partij is, behoudens in de 
volgende gevallen:

a. vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit".

In het toelichtend rapport bij dit verdrag "biedt onderalinea bis […] Staten die Partij zijn de 
mogelijkheid het verlies van nationaliteit op te nemen als er sprake is van de vrijwillige 
verkrijging van een andere nationaliteit. De term "vrijwillig" geeft aan dat de verkrijging het 
gevolg was van iemands eigen vrije wil, en niet automatisch (ex lege) plaatsvond" (punt 59).

Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat het verlies van de Slowaakse nationaliteit 
als gevolg van de vrijwillige verkrijging van de Hongaarse nationaliteit geen gevolgen heeft 
voor het burgerschap van de Unie van de betrokken personen – dat blijft namelijk behouden 
op grond van hun Hongaarse nationaliteit – of rechten die aan hen zijn verleend en die onder 
de bescherming vallen van de rechtsorde van de Unie. Mensen die vrijwillig de nationaliteit 
van een andere EU-lidstaat hebben verkregen behouden hun status als EU-onderdanen en de 
rechten die daaraan verbonden zijn. 

Het lijkt er daarom op dat de voorwaarden en procedures uit de Slowaakse wet inzake het 
verlies van nationaliteit bij de vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit en de 
gevolgen van een dergelijk verlies, bijvoorbeeld het verlies van stemrecht in nationale 
verkiezingen, schrapping uit het register van vaste adressen of ongeldigheid van 
identificatiebewijzen, niet onder het toepassingsgebied van het EU-recht vallen. Daarom zijn 
noch de bepalingen in het EU-recht noch de beginselen van het EU-recht die zijn verankerd in 
de jurisprudentie van het Hof van Justitie van toepassing op de hier aangeroerde kwesties.  

Conclusie

De kwesties die te berde zijn gebracht door indiener met betrekking tot de voorwaarden, 
procedures en gevolgen van het verlies van nationaliteit krachtens de Slowaakse wet vallen 
niet onder het toepassingsgebied van het EU-recht. De Commissie is daarom niet bevoegd om 
op te treden in deze kwesties.  

Indiener wordt er bovendien op attent gemaakt dat personen die de Hongaarse nationaliteit 
hebben verkregen maar woonachtig zijn in Slowakije gebruik kunnen maken van hun rechten 
uit hoofde van Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 
2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten 
voor de burgers van de Unie en hun familieleden1.

                                               
1 PB L 158 van 30.4.2004.


