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1. INLEIDING
Sinds haar toetreding tot de Europese Unie in 1986 stelt Spanje administratieve 
formaliteiten vast voor het uitoefenen door de burgers van de lidstaten van hun 
recht op toegang tot, vertrek uit en verblijf in Spanje.

De Spaanse voorschriften die van toepassing zijn op de toegang tot, het vrije 
verkeer en het verblijf in Spanje van burgers van de lidstaten van de Europese 
Unie, van andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de 
Europese Economische Ruimte en Zwitserland zijn vastgesteld in het Koninklijk 
Besluit 240/2007 van 2 april 2007. Dit KB werd al enkele malen gewijzigd 
en de laatste hervorming ervan werd vastgesteld bij Koninklijk Besluit 
1192/2012 van 3 augustus tot regeling van de hoedanigheid van verzekerde 
en begunstigde in het kader van de gezondheidszorg in Spanje ten laste van 
overheidsmiddelen via het Nationale Gezondheidszorgsysteem.

Het vermelde Koninklijk Besluit is bestemd voor de staatsburgers 
van Lidstaten van de Europese Unie (Duitsland, Oostenrijk, België, 
Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Slowakije, Slovenië, Spanje, 
Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, 
Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, 
Verenigd Koninklijk, Tsjechische Republiek, Roemenië en Zweden); 
de staatsburgers van de staten die partij zijn bij de Overeenkomst 
betreffende de Europese Economische Ruimte (IJsland, Liechtenstein 
en Noorwegen) en de staatsburgers van Zwitserland uit hoofde 
van de Overeenkomst van 21 juni 1999 tussen de Europese 
Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende het verkeer 
van personeel.

Het KB is bovendien van toepassing op de gezinsleden van de 
burger van de Europese Unie of van een andere staat die partij 
is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische 
Ruimte wanneer ze hem of haar vergezellen of ontmoeten, 
ongeacht hun nationaliteit. De gezinsleden op wie dit van 
toepassing is, zijn de volgende:

a) De echtgenoot, mits er geen sprake is van nietigverklaring 
van de huwelijksrelatie of echtscheiding.

b) De partner met wie hij of zij een relatie onderhoudt die 
gelijk staat aan de huwelijksrelatie en ingeschreven is in 
het daartoe bestemde openbare register in een lidstaat van 
de EU of in een staat die deel uitmaakt van de Europese 
Economische Ruimte.
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c) De rechtstreekse bloedverwanten in neergaande 
lijn, zowel van hem of haar als van zijn of haar echtgenoot 
of ingeschreven partner, mits er geen sprake is van 
nietigverklaring van de huwelijksrelatie of echtscheiding of de 
inschrijving als wettelijk samenwonenden niet is geschrapt, van 
minder dan eenentwintig jaar en van meer dan eenentwintig jaar 
als dezen ten laste van hem of haar zijn of arbeidsongeschikt zijn.

d) De rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn, zowel 
van hem of haar als van zijn of haar echtgenoot of ingeschreven 
partner, die ten laste van hem of haar zijn, mits er geen sprake is 
van nietigverklaring van de huwelijksrelatie of echtscheiding of de 
inschrijving als wettelijk samenwonenden niet is geschrapt.



GIDS VOOR GEZINSLEDEN VAN EU-BURGERS

10

Het Koninklijk Besluit erkent het recht op toegang tot, vertrek uit en vrij verkeer 
en verblijf op het Spaanse grondgebied, mits naleving van de in het KB voorziene 
voorwaarden en zonder afbreuk aan de in het KB vastgestelde beperkingen. 
Bovendien erkent het KB het recht om eender welke activiteit uit te oefenen, 
hetzij als zelfstandige hetzij als werknemer, het recht op dienstverlening en het 
recht op studies onder dezelfde voorwaarden als de Spanjaarden.

Gezinsleden die meer dan drie maanden in Spanje wensen te verblijven of hun 
woonplaats hier wensen te vestigen, moeten verplicht een verblijfsvergunning 
als gezinslid van een EU-burger aanvragen. Alle EU-burgers en hun gezinsleden 
die in Spanje verblijven, genieten van gelijke behandeling ten opzichte van de 
Spaanse burgers. 

Tot slot wordt uit hoofde van het Koninklijk Besluit 1161/2009 van 10 juli het 
Koninklijk Besluit 240/2007 gewijzigd, waardoor het bezit van een geldige 
verblijfsvergunning als gezinslid van een EU-burger, afgegeven door een 
andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese 
Economische Ruimte, de familieleden vrijstelt van de verplichting om een 
toegangsvisum te verkrijgen en bij het voorleggen van deze vergunning 
hoeft het paspoort niet worden afgestempeld voor toegang of vertrek.

ESPAÑA
CERTIFICADO DE REGISTRO DE CIUDADANO DE LA UNIÓN

El encargado del Registro Central de Extranjeros certifica que:

D./Dª.:
Fecha y lugar nac.:

Hijo/a de:
NIE:       Nacionalidad:
Domicilio:

Residente comunitario permanente en España desde
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2. TOEGANG TOT EN VERTREK UIT SPANJE

 TOEGANG

De gezinsleden van een EU-burger die niet over de nationaliteit 
beschikken van een van de lidstaten van de Europese Unie, van 
een andere staat die deel uitmaakt van de EER of Zwitserland, 
moet voor toegang over een geldig paspoort beschikken, samen 
met het overeenkomstige toegangsvisum als dit vereist is uit 
hoofde van Verordening 539/2001 van 15 maart. Afgifte van het 
visum is gratis en krijgt voorkeursafhandeling als ze de EU-burger 
vergezellen of zich met hem of haar herenigen.

Weigering van een visumaanvraag moet met redenen zijn omkleed, 
namelijk dat ofwel niet wordt voldaan aan de hiertoe door het 
vermelde koninklijk besluit vastgestelde eisen ofwel om redenen van 
openbare orde, veiligheid of volksgezondheid. De redenen worden 
ter kennis van de belanghebbende gebracht, tenzij dit in strijd is met de 
veiligheid van de Staat.

 VERTREK

De burgers van een lidstaat van de Europese unie of van een andere staat die 
partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of 
Zwitserland hebben, samen met hun gezinsleden, ongeacht hun nationaliteit, 
het recht om Spanje te verlaten om naar een andere lidstaat te gaan, los van het 
voorleggen van het geldige paspoort of identiteitsdocument aan de ambtenaren 
van de grenscontrole indien het vertrek verloopt via een specifieke post voor 
verplichte controle en los van de wettelijke gevallen van verbod tot vertrek om 
redenen van nationale veiligheid of volksgezondheid of zoals voorzien in het 
Strafwetboek.
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3. VERBLIJF
Gezinsleden van derde land die de burger van een van deze staten vergezellen 
of zich met hem of haar herenigen, moeten voor een verblijf in Spanje van 
hoogstens drie maanden enkel beschikken over een geldig paspoort en voldoen 
aan de in het Koninklijk Besluit vastgestelde toegangseisen.
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4. ADMINISTRATIEVE SITUATIES

4.1. VERBLIJF VAN HET GEZINSLID VAN DE EU-BURGER

WAT IS DE VERBLIJFSVERGUNNING ALS GEZINSLID VAN EEN 
EU-BURGER?
Het betreft een verblijfsvergunning die wordt toegekend aan gezinsleden 
die een burger van de Europese Unie, van een andere staat die deel uitmaakt 
van de EER of Zwitserland vergezellen of zich met hem of haar herenigen, 
met recht op een verblijfsduur van meer dan drie maanden, als werknemer in 
loondienst of als zelfstandige, met een ziektekostenverzekering en voldoende 
financiële middelen om het gemeenschappelijke huishouden te kunnen 
bekostigen, of als student met een ziektekostenverzekering en voldoende 
middelen om het gemeenschappelijke huishouden te kunnen bekostigen.

HOE KRIJGT MEN DE VERBLIJFSVERGUNNING?
De burger van de EU, van de EER of van Zwitserland die het niet-EU-gezinslid 
vergezelt, moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

a) In Spanje werkzaam zijn als werknemer in loondienst.

b) In Spanje werkzaam zijn als zelfstandige.

c) Voor zichzelf en voor zijn of haar gezinsleden over voldoende financiële 
middelen beschikken om geen last te worden voor de sociale bijstand 
van Spanje gedurende de verblijfsperiode. Bovendien moet hij of 

EXTRANJEROS
España

RÉGIMEN COMUNITARIO

NOMBRE
NACIONALIDAD
DOMICILIO
VAL.

letra-NUMERO-letra
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zij een openbare of private ziekteverzekering kunnen voorleggen 
die in Spanje of in een ander land werd genomen en gedurende de 
verblijfsperiode in Spanje dezelfde dekking biedt als die van het Nationaal 
Gezondheidszorgsysteem. Het feit of de financiële middelen voldoende 
zijn, wordt per geval geëvalueerd, waarbij in elk geval rekening wordt 
gehouden met de persoonlijke situatie en de gezinssituatie van de 
aanvrager. Als de beschikbare middelen meer zijn dan het bedrag dat elk 
jaar wordt vastgesteld in de Wet op de Algemene Staatsbegroting om 
aanspraak te maken op een niet op bijdrage- of premiebetaling berustende 
uitkering, wordt geacht dat dit voldoende is.

d) Student zijn en ingeschreven zijn in een openbaar of privaat 
onderwijscentrum dat wordt erkend of gefinancierd door de 
onderwijsadministratie om studies of een beroepsopleiding te volgen, 
over een openbare of private ziekteverzekering beschikken die in 
Spanje of in een ander land werd genomen en voldoende dekking 
biedt in Spanje en een verklaring op erewoord hebben afgelegd dat u 
voldoende middelen hebt voor uzelf en voor uw familieleden zodat u 
geen last wordt voor de sociale bijstand in Spanje tijdens uw verblijf.

Om de vergunning te kunnen aanvragen, moet het gezinslid de volgende 
verwantschap hebben met de EU-burger: 

Gezinsleden van een student zijn: 

Echtgenoot, mits er geen sprake is van nietigverklaring van de 
huwelijksrelatie of echtscheiding.

De partner met wie hij of zij een relatie onderhoudt die 
gelijk staat aan de huwelijksrelatie en ingeschreven is in het 
daartoe bestemde openbare register in een lidstaat van 
de EU of in een staat die deel uitmaakt van de Europese 
Economische Ruimte, mits deze inschrijving niet is 
geschrapt.

De rechtstreekse bloedverwanten in neergaande 
lijn, zowel van hem of haar als van zijn of haar 
echtgenoot of ingeschreven partner, mits er geen 
sprake is van nietigverklaring van de huwelijksrelatie 
of echtscheiding of de inschrijving als wettelijk 
samenwonenden niet is geschrapt, van minder dan 
eenentwintig jaar en van meer dan eenentwintig 
jaar als dezen ten laste van hem of haar zijn of 
arbeidsongeschikt zijn.
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In de overige gevallen ook: 

De rechtstreekse bloedverwanten in opgaande 
lijn, zowel van de burger van de EU, van de EER of 
van Zwitserland als van zijn of haar echtgenoot of 
ingeschreven partner, die ten laste van hem of haar 
zijn, mits er geen sprake is van nietigverklaring van de 
huwelijksrelatie of echtscheiding of de inschrijving als 
wettelijk samenwonenden niet is geschrapt.

De formaliteiten moeten persoonlijk door het gezinslid van de EU-
burger worden vervuld bij de Vreemdelingendienst van Alicante 
of Altea. Hiervoor moet voorafgaand een afspraak worden gemaakt, 
binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van toegang tot 
Spanje. Bij het indienen van de aanvraag wordt een ontvangstbewijs 
afgegeven, dat voldoende is om de situatie van wettelijk verblijf aan te 
tonen tot de definitieve vergunning wordt overhandigd.

Voordat de verblijfsvergunning als gezinslid van een EU-burger wordt 
afgegeven, moet de aanvrager het overeenkomstige tarief betalen.

De verblijfsvergunning moet binnen de termijn van drie maanden na 
indiening van de aanvraag worden afgegeven. Als gezinslid van een EU-
burger geldt de gunstige beschikking vanaf de aangetoonde datum van 
toegang tot Spanje. 

De vergunning heeft een geldigheidsduur van vijf jaar vanaf de datum van 
afgifte of voor de duur van het voorziene verblijf van de EU-burger als dit 
minder dan vijf jaar zou zijn.

DOOR HET GEZINSLID VOOR TE LEGGEN DOCUMENTATIE:

Officieel aanvraagformulier (EX 19) in tweevoud.

Volledig geldig paspoort van het gezinslid. Als het vervallen is, een 
kopie ervan samen met de aanvraag tot vernieuwing.

Bewijsstukken van de familieband met de burger van de EU de EER of 
Zwitserland:

a) In het geval van een kind van de burger van de EU, de EER of 
Zwitserland of van zijn of haar echtgenoot of ingeschreven partner, 
ouder dan 21 jaar, bewijsstukken van zijn of haar hoedanigheid van 
gezinslid ten laste.
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b) In het geval van een minderjarig kind dat niet in Spanje bij de twee 
ouders woont, bewijsstukken van zijn of haar hoedanigheid van 
gezinslid ten laste van de EU-burger of van zijn of haar echtgenoot 
of ingeschreven partner.

c) In het geval van een rechtstreeks bloedverwant in opgaande lijn 
van de EU-burger of zijn of haar echtgenoot of geregistreerde 
partner, bewijsstukken van zijn of haar hoedanigheid van gezinslid 
ten laste.

 Identiteitsbewijs van de Spaanse burger of inschrijvingsbewijs   
van de EU-burger die ze vergezellen of met wie ze zich herenigen.

VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN NAARGELANG DE HOEDANIGHEID VAN 
DE BURGER VAN DE EU OF DE EER: 
  

a) Een werknemer in loondienst kan een van de volgende 
documenten voorleggen: 

-  Verklaring van indienstneming of tewerkstelling van de werkgever, 
m.i.v. minstens de naam en het adres van de onderneming, de fiscale 
identificatiecode en de rekeningcode voor betaling van de sociale 
lasten.

- Ingeschreven arbeidsovereenkomst of kennisgeving van 
indienstneming, samen met de overeenkomstige voorwaarden.

- Inschrijving of vermelding van een soortgelijke situatie in het 
desbetreffende Sociale-Zekerheidsstelsel of toestemming tot 
controle van de gegevens in de archieven van de Algemene Kas van 
de Sociale Zekerheid.

b) Een zelfstandige  kan een van de volgende documenten voorleggen: 

-  Inschrijving in het Register van Economische Activiteiten.

-  Bewijs van vestiging door middel van Inschrijving in het 
Handelsregister.

-  Inschrijving of vermelding van een soortgelijke situatie in het 
desbetreffende Sociale-Zekerheidsstelsel of toestemming tot 
controle van de gegevens in de archieven van de Algemene Kas van 
de Sociale Zekerheid.
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c) Indien er in Spanje geen beroepsactiviteit 
wordt uitgeoefend, moet het volgende worden 
voorgelegd: 

-  Bewijsstukken van een openbare of private 
ziekteverzekering die in Spanje of in een 
ander land werd genomen en gedurende de 
verblijfsperiode in Spanje dezelfde dekking biedt 
als die van het Nationaal Gezondheidszorgsysteem. 
Gepensioneerden voldoen aan deze voorwaarden 
als ze een bewijs voorleggen waaruit blijkt dat ze in 
aanmerking komen voor de gezondheidszorg ten laste 
van het land waar ze het pensioen ontvangen.

- Bewijsstukken waaruit blijkt dat de EU-burger en zijn of 
haar gezinsleden over voldoende middelen beschikken 
gedurende de periode van verblijf in Spanje. Dit kan 
worden aangetoond op iedere in rechte toegestane 
manier, zoals eigendomstitels, gecertificeerde cheques, 
documenten waaruit kapitaalopbrengsten blijken of 
creditkaarten met een bankverklaring van het beschikbare 
bedrag.

d) Studenten moeten de volgende documenten voorleggen: 

-  In een openbaar of privaat onderwijscentrum dat wordt erkend 
of gefinancierd door de bevoegde onderwijsadministratie.

- Bewijsstukken van een openbare of private ziekteverzekering, 
zoals de Europese ziekteverzekeringskaart met een 
geldigheidsduur van minstens de periode van verblijf, die recht 
geeft op de nodige gezondheidszorg vanuit een medisch oogpunt, 
rekening houdend met de aard van de zorgverlening en de 
voorziene duur.

- Verklaring op erewoord dat u voor uzelf en uw gezinsleden over 
voldoende middelen beschikt gedurende uw periode van verblijf in 
Spanje.

De bewijsstukken van deelneming aan een uitwisselingsprogramma van de 
Europese Unie voor studenten en docenten worden als voldoende geacht om te 
voldoen aan de voorwaarden.

- Drie kleurenpasfoto’s met een witte achtergrond.



GIDS VOOR GEZINSLEDEN VAN EU-BURGERS

18

4.2. PERMANENT VERBLIJF VAN HET NIET-EU-GEZINSLID VAN DE 
EU-BURGER

WAT IS DE PERMANENTE VERBLIJFSVERGUNNING?
Het betreft een permanente verblijfsvergunning die wordt toegekend aan de 
gezinsleden die een burger van de Europese Unie, van een andere staat van de 
EER of van Zwitserland vergezellen of zich met hem of haar herenigen.

HOE KRIJGT MEN DE VERBLIJFSVERGUNNING?
Het gezinslid van de EU-burger moet een van de volgende gevallen kunnen 
aantonen: 

-  Gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar wettelijk in 
Spanje hebben gewoond, met behoud van de familieband op basis 
waarvan de verblijfsvergunning werd afgegeven (met uitzondering 
van de gevallen waarin het communautaire stelsel wordt behouden 
in het geval van overlijden, nietigverklaring van de huwelijksrelatie, 
echtscheiding of schrapping van de inschrijving als wettelijk 
samenwonende in overeenstemming met het KB 240/2007).

-   In Spanje wonen als gezinslid van de EU-burger als laatstgenoemde 
werknemer in loondienst of zelfstandige is en een permanente 
verblijfsvergunning krijgt voordat de periode van vijf jaar 
verstreken is.

-   In Spanje wonen als gezinslid van de EU-burger als laatstgenoemde 
in de loop van zijn actieve leven komt te overlijden voordat hij of 
zij een permanente verblijfsvergunning krijgt, mits een van de 
volgende omstandigheden zich voordoet: 

a) De EU-burger heeft op de datum van overlijden gedurende 
twee jaar ononderbroken in Spanje gewoond.

b) Het overlijden is te wijten aan een arbeidsongeval of 
beroepsziekte.

c) De echtgenoot van de EU-burger heeft de Spaanse 
nationaliteit naar aanleiding van het huwelijk met de 
overledene verloren.
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De formaliteiten moeten persoonlijk door het 
gezinslid van de EU-burger worden vervuld bij de 
Vreemdelingendienst van Alicante of Altea. Hiervoor 
moet voorafgaand een afspraak worden gemaakt. Als de 
vergunning bijna vervalt, moet de aanvraag binnen de maand 
vóór de vervaldatum worden ingediend. De aanvraag kan ook 
binnen de drie maanden na de vervaldatum worden ingediend, 
maar dan kan de overeenkomstige administratieve boete 
worden opgelegd. Bij het indienen van de aanvraag wordt een 
ontvangstbewijs afgegeven, dat voldoende is om de situatie van 
wettelijk verblijf aan te tonen tot de definitieve vergunning wordt 
overhandigd.

Voordat de verblijfsvergunning als gezinslid van een EU-burger 
wordt afgegeven, moet de aanvrager het overeenkomstige tarief 
betalen.

De verblijfsvergunning moet binnen de termijn van drie maanden na 
indiening van de aanvraag worden afgegeven.

De vergunning heeft een geldigheidsduur van tien jaar vanaf de datum 
van afgifte en wordt automatisch vernieuwd.

VOOR TE LEGGEN DOCUMENTATIE

Officieel aanvraagformulier (EX 19) in tweevoud.

Volledig geldig paspoort van het gezinslid. Als het vervallen is, een 
kopie ervan samen met de aanvraag tot vernieuwing.

Indien van toepassing, bewijsstukken van de familieband

In het geval van overlijden van de EU-burger, overlijdensakte en, 
indien van toepassing, bewijsstukken dat het overlijden te wijten is aan 
een arbeidsongeval of beroepsziekte, of dat de echtgenoot van de EU-
burger de Spaanse nationaliteit naar aanleiding van het huwelijk met 
de overledene is verloren.

Drie recente kleurenpasfoto’s,  met een witte achtergrond.
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4.3. VERANDERING VAN HET COMMUNAUTAIRE STELSEL IN 
HET ALGEMENE STELSEL VAN DE GEZINSLEDEN WEGENS 
NIETIGVERKLARING VAN DE HUWELIJKSRELATIE, 
ECHTSCHEIDING OF SCHRAPPING VAN DE INSCHRIJVING ALS 
WETTELIJK SAMENWONENDE

Buitenlanders die niet langer houders zijn van een verblijfsvergunning 
als gezinslid van een EU-burger wegens nietigverklaring van het 
huwelijk, echtscheiding of schrapping van de inschrijving als officieel 
samenwonende, kunnen een tijdelijke verblijfsvergunning of een verblijfs- en 
arbeidsvergunning verkrijgen.

De gezinsleden van een burger van de EU, de EER of Zwitserland met een 
verblijfsvergunning die niet langer onder het communautaire stelsel vallen, 
moeten de wijziging van de vergunning aanvragen. 

Dit geldt voor de volgende houders: 

- Rechtstreekse bloedverwanten in neergaande en opgaande lijn van 
de ex-echtgenoot of ex-partner van de EU-burger.

- Ex-echtgenoten of ex-partners die persoonlijk geen verblijfsrecht 
behouden in het stelsel van EU-burger omdat ze het volgende niet 
kunnen aantonen: 

a) Het huwelijk of de situatie van officieel samenwonende heeft 
minstens drie jaar geduurd tot het begin van de gerechtelijke 
procedure van nietigverklaring, echtscheiding of schrapping 
van de inschrijving, waarvan minstens één jaar in Spanje.

b) Het hoederecht over de kinderen van de EU-burger hebben.

c) Het slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld.

d) Door de echtgenoot of partner aan mensensmokkel zijn 
onderworpen.

e)  Het bestaan van een gerechtelijke beschikking of 
wederzijdse instemming over het bezoekrecht met 
betrekking tot de minderjarige die in Spanje woont.
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Om aanspraak te maken op een dergelijke wijziging, moet in 
elk geval aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Geen strafblad hebben in Spanje noch in de 
vorige landen van woonplaats wegens misdrijven 
die zijn omschreven in het Spaanse rechtsstelsel.

 
- Geen verbod op toegang tot Spanje hebben en 

niet weigerbaar zijn in het grondgebied van landen 
waarmee Spanje een overeenkomst in die zin heeft 
ondertekend.

De formaliteiten moeten persoonlijk door het gezinslid van de EU-
burger worden vervuld bij de Vreemdelingendienst van de provincie 
waar de woonplaats is gevestigd. Hiervoor moet voorafgaand een 
afspraak worden gemaakt. De beschikbare termijn is drie maanden 
vanaf de kennisgeving van nietigverklaring, echtscheiding of schrapping 
van inschrijving. In het geval van minderjarigen moet de aanvraag 
worden ingediend door de vader, de moeder of de voogd.

Op het ogenblik dat de aanvraag in behandeling wordt genomen, moeten 
de overeenkomstige tarieven binnen de termijn van tien werkdagen 
worden betaald.

In de meeste gevallen bedraagt de termijn voor de beschikking drie 
maanden, behalve voor een aantal gevallen van wijziging waarvoor de termijn 
vijfenveertig dagen is, vanaf de dag na de datum waarop de aanvraag voor 
behandeling werd opgenomen in het register van de bevoegde instantie. Als 
de administratie na afloop van deze termijn geen kennisgeving heeft gegeven, 
wordt geacht dat de aanvraag werd geweigerd wegens stilzwijgende afwijzing.

De toegekende vergunning hangt af van de duur van de documentatie van 
de houder. Binnen de termijn van één maand vanaf de kennisgeving van de 
beschikking, moet de buitenlander (of in het geval van een minderjarige, de 
vader, de moeder of de voogd in aanwezigheid van de minderjarige) persoonlijk 
de Identiteitskaart voor Buitenlanders aanvragen in het Politiekantoor van de 
provincie waar de vergunning in behandeling is. 

De aanvrager moet zijn of haar paspoort of reisdocument voorleggen om zijn 
of haar identiteit aan te tonen wanneer de vingerafdruk wordt genomen en 
bovendien het volgende voorleggen:

Officieel aanvraagformulier voor identiteitskaart voor buitenlanders (EX17).

Betaalbewijs van het tarief  van de kaart.

Drie pasfoto’s.
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4.3.1. VERANDERING VAN HET COMMUNAUTAIRE STELSEL IN DE 
SITUATIE VAN VERBLIJF ZONDER WINSTOOGMERK

WAT IS DIT?
Het betreft een tijdelijke verblijfsvergunning

HOE WORDT DE VERBLIJFSVERGUNNING VERKREGEN?
De voorwaarden om deze verblijfsvergunning te verkrijgen, zijn:

- Over de nodige financiële middelen beschikken om de eigen 
verblijfskosten en, in voorkomende gevallen, die van de gezinsleden, 
te betalen in overeenstemming met de volgende waarden: 

a) Voor het eigen onderhoud, maandelijks 400% van de 
wettelijke inkomensindex (IPREM). Voor het jaar 2014 
bedraagt dit bijvoorbeeld 2.130,04 euro.

b) Voor het onderhoud van elk van zijn of haar gezinsleden, 
100% van de wettelijke inkomensindex (IPREM). Voor het 
jaar 2014 bedraagt dit 532,51 euro.

- Een openbare of private ziekteverzekering hebben bij een in Spanje 
gemachtigde verzekeringsmaatschappij.

VOOR TE LEGGEN DOCUMENTATIE

Officieel aanvraagformulier  (EX–01) in tweevoud.

Kopie van het volledige paspoort of reisdocument of,  indien van 
toepassing, geldig buitenlands inschrijvingsbewijs.

In het geval van strafrechtelijke meerderjarigheid, uittreksel uit 
het strafregister afgegeven door de autoriteiten van het land 
of de landen van verblijf in de loop van de vijf laatste jaren vóór 
toegang tot Spanje.

Bewijsstukken van voldoende financiële middelen voor de 
aangevraagde periode. 



23

RECHTSSTELSEL VAN DE GEZINSLEDEN 
VAN BURGERS VAN DE EUROPESE UNIE, 
VAN DE STATEN DIE PARTIJ ZIJN BIJ DE 
OVEREENKOMST BETREFFENDE DE EUROPESE 
ECONOMISCHE RUIMTE EN ZWITSERLAND

Dit kan worden aangetoond op iedere in rechte toegestane 
manier, zoals eigendomstitels, gecertificeerde cheques, 
documenten waaruit kapitaalopbrengsten blijken of 
creditkaarten met een bankverklaring van het beschikbare 
bedrag.

Als de middelen afkomstig zijn van aandelen of deelnemingen 
van Spaanse, gemengde of buitenlandse ondernemingen die in 
Spanje zijn gevestigd, kan dit worden aangetoond aan de hand 
van een certificaat van deze ondernemingen dat de aanvrager 
geen arbeidsactiviteit uitoefent, samen met de overeenkomstige 
verklaring onder ede.

Bewijsstukken van een ziekteverzekering.
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4.3.2. ANDERING VAN HET COMMUNAUTAIRE STELSEL IN DE 
SITUATIE VAN VERBLIJF EN ARBEID IN LOONDIENST

WAT IS DIT?
Het betreft een vergunning voor verblijf en arbeid in loondienst.

HOE WORDT DEZE VERGUNNING VERKREGEN?
De voorwaarden zijn:

- Ingeschreven zijn in het desbetreffende Sociale-Zekerheidsstelsel 
als werknemer in loondienst of voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 

a) Een door de werkgever en werknemer ondertekende 
overeenkomst voorleggen waaruit blijkt dat de werknemer 
ononderbroken een beroepsactiviteit uitoefent gedurende 
de geldigheidsduur van de vergunning voor verblijf en arbeid.

b) De in de arbeidsovereenkomst vastgestelde voorwaarden 
moeten in overeenstemming zijn met die van de geldende 
voorschriften. 

c) De werkgever moet zijn ingeschreven in het Sociale-
Zekerheidsstelsel en aan al zijn of haar verplichtingen ten 
aanzien van de belastingdienst en de Sociale Zekerheid 
hebben voldaan.

d) Over de wettelijk vereiste beroepsopleiding en, indien van 
toepassing, beroepskwalificatie beschikken om het beroep 
uit te oefenen.

e) De werkgever moet over voldoende financiële, materiële 
of personele middelen beschikken voor zin of haar 
bedrijfsproject en om te voldoen aan de ten aanzien van de 
werknemer aangegane verplichtingen uit hoofde van de 
arbeidsovereenkomst.  

Als de werkgever een natuurlijke persoon is, moet hij of zij na 
aftrek van de betaling van het overeengekomen loon 100% 
van de wettelijke inkomensindex (IPREM) aantonen als er geen 
gezinsleden ten laste zijn (532,51 euro per maand voor het 
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jaar 2014).Si la unidad familiar incluye dos 
miembros el 200% (1065,02 euros para el año 
2014). Si la unidad familiar incluye más de dos 
personas se deberá sumar a la cantidad anterior 
el 50 % del IPREM por cada miembro adicional.

Als het gemeenschappelijke huishouden uit 
twee gezinsleden bestaat, 200% (1065,02 euro 
voor het jaar 2014). Als het gemeenschappelijke 
huishouden uit meer dan twee personen bestaat, 
moet het bovenstaande bedrag per extra gezinslid 
worden vermeerderd met 50 % van de wettelijke 
inkomensindex (IPREM).

Opmerking: Indien de buitenlander nog niet is ingeschreven bij de 
Sociale Zekerheid, moet hij of zij zich hier binnen de termijn van één 
maand vanaf de kennisgeving bij aansluiten en zich laten inschrijven in 
het desbetreffende stelsel.

VOOR TE LEGGEN DOCUMENTATIE

Officieel aanvraagformulier (EX–03) in tweevoud.

Kopie van het volledige paspoort of reisdocument of,  indien van 
toepassing, geldig buitenlands inschrijvingsbewijs.

Uittreksel uit het strafregister afgegeven door de autoriteiten van 
het land of de landen van verblijf in de loop van de vijf laatste jaren 
vóór toegang tot Spanje.

Indien niet als werknemer in loondienst ingeschreven in het desbetreffende 
Sociale-Zekerheidsstelsel: 

a) Identificatie van de onderneming: 

- Als het een zelfstandige ondernemer betreft: kopie van het 
Fiscaal Identificatienummer (NIF) of Identiteitsnummer voor 
Buitenlanders (NIE), of toestemming tot controle van de 
identiteitsgegevens via het Controlesysteem voor Identiteits- 
en Verblijfsgegevens.

- Als het een rechtspersoon betreft (N.V., B.V.B.A., coöperatie, 
enz.): 
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• Kopie van het Fiscaal Identificatienummer (NIF) van 
de onderneming en kopie van de naar behoren in het 
overeenkomstige register ingeschreven oprichtingsakte.

• Kopie van de authentieke akte waaruit blijkt dat de 
ondertekenaar van de overeenkomst de wettelijke 
vertegenwoordiger is van de onderneming.

• Kopie van het Fiscaal Identificatienummer (NIF) of 
Identificatienummer voor Buitenlanders (NIE) of 
toestemming tot controle van de identiteitsgegevens 
via het Controlesysteem voor Identiteits- en 
Verblijfsgegevens of Identificatienummer voor 
Buitenlanders van de ondertekenaar van de 
overeenkomst.

b) Ondertekende arbeidsovereenkomst.

c) Bewijs dat de onderneming financiële, materiële of 
personele solventie kan waarborgen aan de hand van: 
kopie van de inkomstenbelastingaangifte, Btw-aangifte of 
vennootschapsbelastingaangifte of van arbeidsverklaring (VILE) 
met betrekking tot de laatste drie jaar. Bovendien moet er een 
beschrijving van de uit te voeren activiteit worden voorgelegd.

4.3.3. VERANDERING VAN HET COMMUNAUTAIRE STELSEL IN DE 
SITUATIE VAN VERBLIJF EN ARBEID ALS ZELFSTANDIGE

WAT IS DIT?
Het betreft een  vergunning voor verblijf en arbeid als zelfstandige.

HOE WORDT DEZE VERGUNNING VERKREGEN?
De voorwaarden zijn:

- Ingeschreven zijn in het desbetreffende Sociale-Zekerheidsstelsel 
als zelfstandige of voldoen aan de volgende voorwaarden: 

a) Voldoen aan de geldende wettelijke eisen voor de aanvang en 
exploitatie van de beoogde activiteit.

b) Beschikken over de vereiste beroepskwalificatie of 
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aantoonbaar voldoende ervaring voor 
de uitoefening van de beroepsactiviteit 
en, indien van toepassing, 
inschrijving in het overeenkomstige 
beroepsgenootschap.

c) Bewijs dat de voorziene investering 
voldoende is en, indien van toepassing, 
van de impact op het scheppen van 
werkgelegenheid.

d) Bewijs van voldoende financiële middelen voor 
zijn of haar levensonderhoud en logies, na aftrek 
van de nodige middelen voor het uitoefenen van 
de activiteit.

Opmerking: Indien de buitenlander nog niet is ingeschreven bij de 
Sociale Zekerheid, moet hij of zij zich hier binnen de termijn van één 
maand vanaf de kennisgeving bij aansluiten en zich laten inschrijven in 
het desbetreffende stelsel.

VOOR TE LEGGEN DOCUMENTATIE

Officieel aanvraagformulier (EX–07) in tweevoud.

Kopie van het volledige paspoort of reisdocument of,  indien van 
toepassing, geldig buitenlands inschrijvingsbewijs.

Uittreksel uit het strafregister afgegeven door de autoriteiten van het 
land of de landen van verblijf in de loop van de vijf laatste jaren vóór 
toegang tot Spanje.

Indien niet als zelfstandige ingeschreven in het desbetreffende 
Sociale-Zekerheidsstelsel, raadpleeg dan de voor te legen documenten. 



GIDS VOOR GEZINSLEDEN VAN EU-BURGERS

28

4.3.4.  WIJZIGING VAN HET COMMUNAUTAIRE STELSEL IN DE 
SITUATIE VAN VERBLIJF EN ARBEID VOOR ONDERZOEK

WAT IS DIT?
Het betreft een vergunning voor verblijf en arbeid voor onderzoek die een 
buitenlander kan verkrijgen.

HOE WORDT DEZE VERGUNNING VERKREGEN?
De voorwaarden zijn:

- Een door de werkgever en werknemer ondertekende overeenkomst 
voorleggen waaruit blijkt dat de werknemer ononderbroken een be-
roepsactiviteit uitoefent gedurende de geldigheidsduur van de ver-
gunning voor verblijf en arbeid.

- De in de arbeidsovereenkomst vastgestelde voorwaarden moeten 
in overeenstemming zijn met die van de geldende voorschriften.

- De werkgever moet zijn ingeschreven in het Sociale-Zekerheidsstel-
sel en aan al zijn of haar verplichtingen ten aanzien van de belasting-
dienst en de Sociale Zekerheid hebben voldaan.

- De werkgever moet over voldoende financiële, materiële of persone-
le middelen beschikken voor zin of haar bedrijfsproject en om te vol-
doen aan de ten aanzien van de werknemer aangegane verplichtin-
gen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst.  

Als de werkgever een natuurlijke persoon is, moet hij of zij na aftrek 
van de betaling van het overeengekomen loon 100% van de wettelijke 
inkomensindex (IPREM) aantonen als er geen gezinsleden ten laste zijn 
(532,51 euro per maand voor het jaar 2014).

Als het gemeenschappelijke huishouden uit twee gezinsleden bestaat, 
200% (1065,02 euro voor het jaar 2014). Als het gemeenschappelijke 
huishouden uit meer dan twee personen bestaat, moet het 
bovenstaande bedrag per extra gezinslid worden vermeerderd met 50 
% van de wettelijke inkomensindex (IPREM).

- Over de wettelijk vereiste beroepsopleiding en, indien van 
toepassing, beroepskwalificatie beschikken om het beroep uit te 
oefenen.  
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In dit geval bedraagt de termijn van de beschikking 
vijfenveertig dagen vanaf de dag na de datum waarop de 
aanvraag voor behandeling werd opgenomen in het register 
van de bevoegde instantie. 

VOOR TE LEGGEN DOCUMENTATIE

Officieel aanvraagformulie (EX–05) in tweevoud, naar 
behoren ingevuld en ondertekend door de buitenlander. 

Kopie van het volledige paspoort of reisdocument 
of, indien van toepassing, geldig buitenlands 
inschrijvingsbewijs.

Uittreksel uit het strafregister afgegeven door de 
autoriteiten van het land of de landen van verblijf in de loop 
van de vijf laatste jaren vóór toegang tot Spanje.

Identificatie van de onderneming: 

a) Kopie van het Fiscaal Identificatienummer (NIF) van 
de onderneming en kopie van de naar behoren in het 
overeenkomstige register ingeschreven oprichtingsakte.

b) Kopie van de authentieke akte waaruit blijkt dat de 
ondertekenaar van de overeenkomst de wettelijke 
vertegenwoordiger is van de onderneming.

c) Kopie van het Fiscaal Identificatienummer (NIF) of 
Identificatienummer voor Buitenlanders (NIE) of toestemming 
tot controle van de identiteitsgegevens via het Controlesysteem 
voor Identiteits- en Verblijfsgegevens of Identificatienummer 
voor Buitenlanders van de ondertekenaar van de overeenkomst.

Door de werkgever en werknemer ondertekende arbeidsovereenkomst.

Bewijs dat de onderneming financiële, materiële of 
personele solventie kan waarborgen aan de hand van: 
kopie van de inkomstenbelastingaangifte, Btw-aangifte of 
vennootschapsbelastingaangifte of van arbeidsverklaring (VILE) met 
betrekking tot de laatste drie jaar. Bovendien moet er een beschrijving 
van de uit te voeren activiteit worden voorgelegd.

Kopie van de vereiste opleiding voor de uitoefening van het beroep, 
indien van toepassing naar behoren gehomologeerd.



GIDS VOOR GEZINSLEDEN VAN EU-BURGERS

30

4.3.5.  WIJZIGING VAN HET COMMUNAUTAIRE STELSEL IN DE 
SITUATIE VAN VERBLIJF EN HOOGGEKWALIFICEERDE ARBEID

WAT IS DIT?
Het betreft een vergunning voor verblijf en voor hooggekwalificeerde arbeid 
voor werknemers met een opleiding in het hoger onderwijs of, in uitzonderlijke 
gevallen, met een minimum van vijf jaar beroepservaring die aan een dergelijke 
opleiding kan worden gelijkgesteld.

HOE WORDT DEZE VERGUNNING VERKREGEN?
- De onderzoeksinstantie moet bevoegd zijn om overeenkomsten 

te ondertekenen en bijgevolg zijn opgenomen in de lijst die het 
Ministerie van Economie en Concurrentievermogen hiertoe opstelt.

- Het onderzoeksproject moet zijn goedgekeurd door de 
onderzoeksinstantie en het voorwerp, de duur en de materiële en 
financiële middelen voor de verwezenlijking ervan moeten erin zijn 
bepaald.

- De onderzoeksinstantie moet zijn ingeschreven in het desbetreffende 
Sociale-Zekerheidsstelsel en aan alle verplichtingen ten aanzien van 
de belastingdienst en de Sociale Zekerheid hebben voldaan.

- De onderzoeksinstantie moet met de onderzoeker een 
onthaalovereenkomst hebben ondertekend, waarin de door 
de instantie en de buitenlandse onderzoeker ondertekende 
arbeidsovereenkomst is opgenomen, waarbij de begindatum van de 
geldigheid ervan onderhevig is aan de toekenning van de vergunning.

- Over de wettelijk vereiste beroepsopleiding en beschikken om het 
beroep uit te oefenen.

In dit geval bedraagt de termijn van de beschikking vijfenveertig dagen 
vanaf de dag na de datum waarop de aanvraag voor behandeling werd 
opgenomen in het register van de bevoegde instantie.

De toegekende vergunning hangt af van de duur van de 
documentatie van de houder en de geldigheidsduur ervan valt samen 
met de duur van het onderzoeksproject. De vergunning is beperkt 
tot de uitoefening van de onderzoeksactiviteit waarvoor deze werd 
toegekend. De geldigheid van de verblijfs- en arbeidsvergunning 
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is onderhevig aan de inschrijving van de 
werknemer bij de Sociale Zekerheid.

VOOR TE LEGGEN DOCUMENTATIE

Officieel aanvraagformulier  (EX–05) in tweevoud, 
naar behoren ingevuld en ondertekend door de 
buitenlander. 

Kopie van het volledige paspoort of reisdocument 
of, indien van toepassing, geldig buitenlands 
inschrijvingsbewijs.

Uittreksel uit het strafregister afgegeven  door de 
autoriteiten van het land of de landen van verblijf in de loop 
van de vijf laatste jaren vóór toegang tot Spanje.

Identificatie van de onderneming: 

a) Kopie van het Fiscaal Identificatienummer (NIF) van 
de onderneming en kopie van de naar behoren in het 
overeenkomstige register ingeschreven oprichtingsakte.

b) Kopie van de authentieke akte waaruit blijkt dat de 
ondertekenaar van de overeenkomst de wettelijke 
vertegenwoordiger is van de onderneming.

c) Kopie van het Fiscaal Identificatienummer (NIF) of 
Identificatienummer voor Buitenlanders (NIE) of toestemming 
tot controle van de identiteitsgegevens via het Controlesysteem 
voor Identiteits- en Verblijfsgegevens of Identificatienummer.

Door de werkgever en werknemer ondertekende 
arbeidsovereenkomst.

Bewijs dat de onderneming financiële, materiële of 
personele solventie , kan waarborgen aan de hand van: 
kopie van de inkomstenbelastingaangifte, Btw-aangifte of 
vennootschapsbelastingaangifte of van arbeidsverklaring (VILE) met 
betrekking tot de laatste drie jaar. Bovendien moet er een beschrijving 
van de uit te voeren activiteit worden voorgelegd.

Kopie van de vereiste opleiding  voor de uitoefening van het beroep, 
indien van toepassing naar behoren gehomologeerd.
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4.3.6.  WIJZIGING VAN HET COMMUNAUTAIRE STELSEL IN 
DE SITUATIE VAN VERBLIJF MET UITZONDERING VAN 
ARBEIDSVERGUNNING

WAT IS DIT?
Het betreft een verblijfsvergunning met uitzondering  van de arbeidsvergunning.

HOE WORDT DEZE VERGUNNING VERKREGEN?
De uitgezonderde activiteiten voor het verkrijgen van deze wijziging zijn:

- Technici en wetenschappers die worden uitgenodigd of in dienst 
genomen door de Staat, de Autonome Regio’s, universiteiten, 
plaatselijke instanties of organismen met als doel de bevordering 
en de ontwikkeling van onderzoek dat hoofdzakelijk wordt (mede-)
georganiseerd door de bovenstaande instanties. 

 Bestemd voor buitenlanders die omwille van hun kennis, 
specialisatie, ervaring of wetenschappelijke activiteit worden 
uitgenodigd of in dienst genomen door een van de bovenstaande 
administraties om een activiteit of programma van technische of 
wetenschappelijke aard of van algemeen belang te ontwikkelen.

- Docenten, technici, onderzoekers en wetenschappers die 
door een Spaanse universiteit worden uitgenodigd of in dienst 
genomen. 

 Bestemd voor buitenlandse docenten die worden uitgenodigd of 
in dienst genomen door een Spaanse universiteit om onderwijs, 
onderzoek of academische taken te verrichten.

- Bestuurs-, onderwijs- of onderzoekpersoneel van culturele 
instellingen of onderwijscentra die van andere Staten 
afhangen of van prestigieuze buitenlandse privé-instellingen die 
officieel zijn erkend door Spanje met betrekking tot cultuur- en 
onderwijsprogramma’s in hun land. De studies, programma’s of 
afgegeven diploma’s moeten geldig zijn en erkend worden door de 
landen waarvan ze afhangen. 

-  Burgerlijke of militaire ambtenaars voor activiteiten uit hoofde van 
samenwerkingsovereenkomsten met de Spaanse overheid. 
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- Correspondenten van buitenlandse 
communicatiemedia die hun 
informatieactiviteit in Spanje uitoefenen en 
afdoende door de Spaanse autoriteiten zijn 
geaccrediteerd, hetzij als correspondent hetzij als 
speciale verslaggever. 

- Leden van internationale wetenschappelijke 
missies voor door de nationale of regionale overheid 
goedgekeurde opdrachten en onderzoek. 

- Kunstenaars voor concrete opvoeringen die niet 
langer duren dan vijf opeenvolgende dagen of twintig 
opvoeringsdagen in een kortere periode dan zes maanden. 

- Priesters en leden van de kerkelijke hiërarchie, 
gezindtes en religieuze gemeenschappen en geestelijken 
die een religieuze gelofte hebben afgelegd. De volgende 
voorwaarden zijn van toepassing: 

a) De kerk of gemeenschap moet zijn ingeschreven 
in het Register van Religieuze Instellingen van het 
Ministerie van Justitie.

b) De aanvrager moet priester, lid van de kerkelijke 
hiërarchie of geestelijke die een religieuze gelofte heeft 
afgelegd zijn.

c) De activiteiten moeten strikt religieus of beschouwelijk 
zijn of voldoen aan de statutaire voorwaarden van de 
orde; arbeidsactiviteiten die niet op dit gebied worden 
uitgeoefend, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

d) De instelling moet zich ertoe verbinden de kosten van 
levensonderhoud en logies op zich te nemen, samen met de 
vereiste kosten in overeenstemming met de voorschriften 
van de Sociale Zekerheid.

- Buitenlanders die deel uitmaken van vertegenwoordigings-, 
bestuurs- en beheerinstanties van de internationaal erkende 
vakbonden en bedrijfsorganisaties, als de activiteit is beperkt tot 
het bekleden van deze ambten. 

- Minderjarigen in werkende leeftijd onder de hoede van instellingen 
ter bescherming van minderjarigen, voor activiteiten die op voorstel 
van de instelling hun maatschappelijke integratie bevorderen. 
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VOOR TE LEGGEN DOCUMENTATIE

Officieel aanvraagformulier (EX–09) naar behoren ingevuld en 
ondertekend door de buitenlander. 

Kopie van het volledige paspoort of reisdocument of, indien van 
toepassing, geldig buitenlands inschrijvingsbewijs.

Uittreksel uit het strafregister afgegeven door de autoriteiten van 
het land of de landen van verblijf in de loop van de vijf laatste jaren 
vóór toegang tot Spanje.

Bewijsstukken van het geval van uitzondering van de 
arbeidsvergunning.

Het geval van technici en wetenschappers wordt aangetoond aan de 
hand van:

a) Officieel aanvraagformulier (EX–09) in tweevoud, naar 
behoren ingevuld en ondertekend door de buitenlander. 

b) Kopie van het volledige paspoort of reisdocument of,  
indien van toepassing, geldig buitenlands inschrijvingsbewijs.

c) Uittreksel uit het strafregister afgegeven door de 
autoriteiten van het land of de landen van verblijf in de loop 
van de vijf laatste jaren vóór toegang tot Spanje.

Het geval van docenten, technici, onderzoekers en 
wetenschappers die door een Spaanse universiteit worden 
uitgenodigd of in dienst genomen, wordt aangetoond aan de 
hand van de uitnodiging of de arbeidsovereenkomst voor de 
uitoefening van de vermelde activiteiten, ondertekend door een 
wettelijke vertegenwoordiger van de universiteit.

Het geval van bestuurs-, onderwijs- of onderzoekpersoneel 
van cultuur- of onderwijsinstellingen die afhangen van andere 
Staten wordt aangetoond aan de hand van het bewijs van de 
geldigheid in het land van herkomst van de in Spanje afgegeven 
diploma’s, van de arbeidsovereenkomst of aanstelling voor de 
uitoefening van bestuurs- of onderwijsactiviteiten en, in het 
geval van privé-instellingen, de documentatie waaruit de officiële 
erkenning ervan in Spanje blijkt.
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Het geval van burgerlijke of militaire ambtenaars 
van buitenlandse overheden wordt aangetoond 
door voorlegging van de verklaring van de 
bevoegde buitenlandse nationale overheid en de 
overeenkomstige bewijsstukken.

Het geval van correspondenten van buitenlandse 
communicatiemedia wordt aangetoond door 
voorlegging van de door de Spaanse autoriteiten 
afgegeven accreditatie.

Het geval van leden van internationale 
wetenschappelijke missies wordt aangetoond door 
voorlegging van de goedkeuring van de bevoegde 
nationale of regionale overheid om deel uit te maken van 
de internationale wetenschappelijke missie.

Het geval van kunstenaars in opvoeringen wordt 
aangetoond door voorlegging van de arbeidsovereenkomst 
voor het ontwikkelen van de artistieke activiteiten, de lijst 
van vergunningen of licenties voor het ontwikkelen ervan 
met vermelding van de situatie waarin de afhandeling zich 
bevindt en, indien van toepassing, aanvraagbewijzen van de 
overeenkomstige instanties.

Het geval van priesters en leden van de kerkelijke hiërarchie 
wordt aangetoond aan de hand van een verklaring van het 
Ministerie van Justitie en de overige gevallen aan de hand van een 
verklaring van de religieuze instelling, met de goedkeuring van het 
Ministerie van Justitie en voorlegging van een kopie van de statuten 
van de Orde.

Het geval van buitenlanders die deel uitmaken van 
vertegenwoordigingsinstellingen wordt aangetoond aan de hand van 
een verklaring van de vakbond of bedrijfsorganisatie.

Het geval van minderjarige buitenlanders in werkende leeftijd onder 
de hoede van instellingen ter bescherming van minderjarigen wordt 
aangetoond door voorlegging van de documentatie waaruit blijkt dat 
dat de minderjarige onder de hoede is van de beschermingsinstelling 
en het voorstel van de instelling van de activiteit die de integratie van 
de minderjarige bevordert.
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   6. NUTTIGE WEBSITES

Beroepsgenootschap van adviseurs inzake arbeidsaangelegenheden 
van Alicante. Enige kantoor voor buitenlanders van Alicante.

Vreemdelingendienst van Alicante

 
Migreren met rechten

Ministerie van Arbeid en Immigratie

Afdeling vreemdelingen van het Koninklijke Beroepsgenootschap van 
Advocaten van Zaragoza

Website van Javier Carrascosa, Hoogleraar aan de Universiteit van 
Murcia.

www.accursio.com

www.consultor.com/oue

www.consultorga.com

www.migrarconderechos.es

www.empleo.gob.es

www.intermigra.info
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             7. SPAANSE REFERENTIEWETGEVING

KONINKLIJK BESLUIT 1161/2009 VAN 10 JULI, 
tot wijziging van het Koninklijk Besluit 240/2007 van 16 februari betreffende 
toegang tot, vrij verkeer en verblijf in Spanje van burgers van de lidstaten van 
de Europese Unie en van andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst 
betreffende de Europese Economische Ruimte (Spaans Staatsblad 23-07-2009), 
laatst gewijzigd bij Koninklijk Besluit 1192/2012 van 3 augustus tot vaststelling 
van de hoedanigheid van verzekerde en begunstigde met betrekking tot de 
gezondheidszorg in Spanje ten laste van overheidsmiddelen via het Nationale 
Gezondheidszorgsysteem (Spaans Staatsblad 04-08-2012).
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           8. VERDERE INFORMATIE

 
Calle Ebanistería 4
03008 Alicante.

 
Calle San Isidro Labrador 1
03590 Altea (Alicante).

van de provincie waarin u woont

IN DE VREEMDELINGENDIENST VAN ALICANTE

IN DE VREEMDELINGENDIENST VAN ALTEA

IN HET RIJKSPOLITIEBUREAU 



UNIDAD DE CIUDADANOS EXTRANJEROS
Diputación de Alicante

Avda. Federico Soto 4, entlo.
Alicante 03001
Telf. 965 10 73 91
Fax 965 98 04 12

ciudadanosextranjeros@diputacionalicante.es

www.ciudadanosextranjeros.es

facebook.com/extranjerosdipualicante

@DALCextranjeros
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