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Verblijfsrecht EU-burgers

Geachte heer mevrouw,
Met deze brief wil ik u graag informeren over actuele ontwikkelingen rond het
verblijfsrecht en de meldplicht van EU-burgers in Nederland.
Afschaffing meldplicht EU-burgers
EU-/EER-burgers en Zwitsers die in Nederland wonen (en werken) hoeven bij
de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geen registratiesticker meer te halen
in hun paspoort. Het voornemen bestaat deze meldplicht voor EU-burgers per
6 januari 2014 af te schaffen. De meldplicht was bedoeld om het verblijfsrecht te
toetsen, maar is slechts een momentopname. Dit kan leiden tot schijnzekerheid:
wanneer de EU-burger op een later moment niet meer voldoet aan de
verblijfsvoorwaarden, heeft hij nog wel een geldige registratiesticker in zijn
paspoort. Andersom kon op grond van het EU-recht ook sprake zijn van
rechtmatig verblijf zonder dat aan de meldplicht was voldaan.
Overigens hebben EU-burgers bij een beoogd verblijf van meer dan vier maanden
een inschrijvingsplicht in de Basisregistratie Personen van hun woongemeente.
Deze verplichting blijft van kracht.
Van onze klanten vernemen wij dat bedrijven of organisaties in uw branche soms
een bewijs van rechtmatig of langdurig verblijf vragen als voorwaarde voor het
aannemen van EU-burgers als medewerker of het verstrekken van een dienst of
product aan EU-burgers. Hun (geldig) paspoort of ID-kaart van een EU-/EER-land
of Zwitserland is voor u echter voldoende bewijs dat zij rechtmatig in Nederland
verblijven. Wij verzoeken u om hiermee rekening te houden.
Roemenen, Bulgaren en Kroaten
Roemenië, Bulgarije (sinds 1 juli 2007) en Kroatië (sinds 1 juli 2013) zijn lid
van de Europese Unie. Roemenen, Bulgaren en Kroaten hebben net als andere
EU-burgers geen verblijfsdocument nodig om in Nederland te wonen.
Per 1 januari 2014 zijn Roemenen en Bulgaren ook vrij op de arbeidsmarkt:
werkgevers hoeven dan voor hen geen tewerkstellingsvergunning (TWV) meer
aan te vragen. Kroaten hebben echter nog geen vrije toegang tot de Nederlandse
arbeidsmarkt. Voor hen moeten werkgevers in de meeste gevallen nog steeds
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een TWV aanvragen. Meer informatie hierover vindt u op: www.werk.nl >
werkgever > werkvergunning
Samenvatting
Verblijfsvergunning
nodig?
Kroaten

Nee

Aanvraag EUverblijfsdocument
mogelijk?
Ja

Meldplicht/sticker
halen bij de IND
verplicht?
Nee

TWV nodig?

Roemenen en
Bulgaren

Nee

Nee

Nee

Nee,
m.i.v. 01-01-2014

Overige EU/EER1
burgers en
Zwitsers

Nee

Nee

Nee

Nee

Meestal wel

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Namens deze,

R.J.T. van Lint
Hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst
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EU-/EER-landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland,

Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein,
Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië,
Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.
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