
Vreemdelingencirculaire

Aan:
– de Korpschefs Politieregio’s
– de Staf van de Koninklijke
Marechaussee
i.a.a:
– de Procureurs-Generaal
Datum: 1 april 1998
Ons kenmerk: 691912/98/IND
Code: TBV 1998/10
Onderdeel: Directie Beleid
Geldig vanaf: 1 mei 1998 tot 1 mei
2000
Onderwerp: Staatsangehörigkeitsaus-
weis

Aanleiding
Het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, afdeling Arbeidsin-
spectie, heeft onder de aandacht
gebracht, dat met enige regelmaat
Poolse en Tsjechische (en mogelijk ook
onderdanen van andere
Oostbloklanden) arbeiders worden
aangetroffen in bezit van een zoge-
noemd ’Staatsangehörigkeitsausweis’.
Dit is een formulier dat is afgegeven
door het Bundesverwaltungsambt te
Duitsland. Het betreft hier Poolse of
Tsjechische onderdanen, die via
afstamming tevens de Duitse nationali-
teit bezitten.

EU-verblijfsrecht
Bovengenoemde personen wensen op
grond van de Richtlijn 68/360/EEG inza-
ke de opheffing van de beperkingen
van de verplaatsing en het verblijf van
de werknemers der Lid-Staten en van
hun familie binnen de Gemeenschap
(Vc C14-3) arbeid in loondienst te ver-
richten in Nederland. Op grond van
artikel 2 onder 1 en 2 van deze Richt-
lijn dienen zij daartoe een geldige
identiteitskaart of een geldig paspoort
te overleggen. Dit document dient
overeenkomstig de wetgeving in de
Lid-Staat, waarvan zij onderdaan zijn,
te zijn verstrekt en dient de nationali-
teit van de onderdaan van de Lid-Staat
te vermelden.

Conclusie
Het ’Staatsangehörigkeitsausweis’ is
geen document, dat bestemd is voor

internationaal rechtsverkeer.
Bovendien blijkt uit het nationale pas-
poort, waarover deze personen
beschikken, de Duitse nationaliteit
niet. Om rechten te kunnen ontlenen
aan het EG-Verdrag dienen deze perso-
nen – conform Richtlijn 68/360/EEG –
een Duits nationaal paspoort, een
Duitse ’Personalausweis’ of een ander
document als genoemd in bijlage 3a
VV te overleggen. Om hieraan alsnog
te kunnen voldoen, dient hen een
redelijke termijn van twee weken te
worden gegeven.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
J.G. Bos plv.
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