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1. INLEIDING
Sinds haar toetreding tot de Europese Unie in 1986 stelt Spanje administrati eve 
formaliteiten vast voor het uitoefenen door de burgers van de lidstaten van hun 
inreis-, uitreis- en verblijfsrecht in Spanje.

Naar aanleiding van Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 29 april 2004 betreff ende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, 
werd op 16 februari 2007 het Koninklijk Besluit (hierna KB) 240/2007 
betreff ende inreis, vrij verkeer en verblijf in Spanje van burgers van de lidstaten 
van de Europese Unie, van andere staten die parti j zijn bij de Overeenkomst 
betreff ende de Europese Economische Ruimte en Zwitserland goedgekeurd

Dit KB herriep het vorige KB 178/2003 van 14 februari betreff ende inreis en 
verblijf in Spanje van staatsburgers van lidstaten van de Europese Unie en van 
andere staten die parti j zijn bij de Overeenkomst betreff ende de Europese 
Economische Ruimte, samen met voorschrift en van hetzelfde of een lager 
niveau die hiermee in strijd waren. 

Het Koninklijk Besluit 240/2007 regelt de inreis, de uitreis, het vrije 
verkeer, het korte, ti jdelijke en permanente verblijf en arbeid in Spanje, 
de gemeenschappelijke bepalingen van de aanvraagprocedures, de 
behandeling, de afgift e en de vernieuwing van inschrijvingsbewijzen en 
verblijfskaarten en de beperkingen van de rechten om redenen van 
openbare orde, veiligheid en volksgezondheid.

Het vermelde Koninklijk Besluit is bestemd voor de staatsburgers 
van Lidstaten van de Europese Unie (Duitsland, Oostenrijk, 
België, Bulgarije, Cyprus, Kroati ë, Denemarken, Slowakije, 
Slovenië, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, 
Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, 
Nederland, Polen, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Tsjechische 
Republiek, Roemenië en Zweden); de staatsburgers van de 
staten die parti j zijn bij de Overeenkomst betreff ende 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 betreff ende het 
verkeer van personeel.



RECHTSSTELSEL VAN DE BURGERS VAN 
DE EUROPESE UNIE, VAN DE STATEN DIE DEEL 
UITMAKEN VAN DE OVEREENKOMST OVER DE 
EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE EN ZWITSERLAND

5

Het is bovendien van toepassing op de familieleden van 
de burger van de Europese Unie of van een andere staat 
die parti j is bij de Overeenkomst betreff ende de Europese 
Economische Ruimte, ongeacht hun nati onaliteit, wanneer ze 
hem of haar vergezellen of met hem of haar herenigd worden. 

Raadpleeg voor meer informati e over de familieleden op wie het 
KB van toepassing is de brochure over “Toepasselijk rechtsstelsel 
op de familieleden uit derde landen van burgers van
de Europese Unie” op de website: 

Het Koninklijk Besluit erkent het recht op inreis, uitreis vrij verkeer 
en verblijf op het Spaanse grondgebied, mits naleving van de in 
het KB voorziene voorwaarden en zonder afb reuk aan de in het 
KB vastgestelde beperkingen. Bovendien erkent het KB het recht 
om iedere acti viteit uit te oefenen, hetzij als zelfstandige hetzij als 
werknemer, het recht op dienstverlening en het recht op studies onder 
dezelfde voorwaarden als de Spanjaarden.

www.ciudadanosextranjeros.es
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Alle burgers van de Unie die in Spanje verblijven, genieten van gelijke 
behandeling ten opzichte van de Spaanse burgers.  Dit recht geldt tevens voor 
de familieleden die niet de nationaliteit hebben van een lidstaat van de Unie 
of van een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese 
Economische Ruimte, houders van het recht op tijdelijk verblijf of het recht op 
permanent verblijf.

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 
verblijfskaart als familielid van een burger van de Unie, afgegeven door een 
andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese 
Economische Ruimte, de familieleden vrijstelt van de verplichting om een 
inreisvisum te verkrijgen en bij het voorleggen van deze vergunning hoeft 
het paspoort niet worden afgestempeld voor in- of uitreis.
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2. INREIS EN UITREIS IN SPANJE

 INREIS 

Een burger van de Unie die voornemens is naar Spanje te 
reizen, moet over een geldig paspoort of identiteitsdocument 
beschikken waaruit de nationaliteit van de houder ervan blijkt.

Als de burger van de Unie niet over de nodige documenten 
beschikt voor inreis in Spanje, stelt het KB 240/2007 vast dat 
de verantwoordelijke instanties voor de grenscontrole deze 
personen, voordat ze terugkeren, alle mogelijkheden krijgen om 
binnen een redelijke termijn de documenten te verkrijgen of te 
ontvangen of om op enige andere wijze te bevestigen of aan te 
tonen dat ze onder dit stelsel vallen, op voorwaarde dat het gebrek 
aan het reisdocument de enige reden is die de inreis op het Spaanse 
grondgebied verhindert.

 UITREIS

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 familieleden, 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 waarin uitreis is verboden om redenen van nationale veiligheid of 
volksgezondheid of zoals voorzien in het Strafwetboek.
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3. KORT VERBLIJF
Indien een burger van een lidstaat van de Europese Unie, van een andere 
staat die parti j is bij de Overeenkomst betreff ende de Europese Economische 
Ruimte of Zwitserland, hoogstens drie maanden in Spanje verblijft , ongeacht 
het doel van dit verblijf, is het voldoende te beschikken over een geldig 
paspoort of identi teitsdocument en wordt dit verblijf niet in overweging 
genomen voor de doeleinden van de situati e van ti jdelijk of permanent verblijf.

Burgers die voornemens zijn langer dan drie maanden in Spanje te verblijven 
of hun woonplaats hier te vesti gen, moeten verplicht een inschrijvingsbewijs 
als burger van de Unie aanvragen.

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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4. ADMINISTRATIEVE SITUATIES
4.1. TIJDELIJK VERBLIJF

Burgers van een lidstaat van de Europese Unie, van een 
andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de 
Europese Economische Ruimte of Zwitserland die voornemens 
zijn om langer dan drie maanden in Spanje te verblijven, 
moeten verplicht hun inschrijving in het Centrale Register van 
Buitenlanders aanvragen, waarna in voorkomend geval het 
overeenkomstige Inschrijvingsbewijs wordt afgegeven.

HOE WORDT DE VERBLIJFSVERGUNNING VERKREGEN?

U moet een van de volgende gevallen kunnen aantonen:

Werknemer in loondienst zijn in Spanje.. 

Zelfstandige zijn in Spanje.

Voor uzelf en voor uw familieleden over voldoende middelen 
beschikken tijdens uw verblijfsperiode. Bovendien moet u uw 
aansluiting bij een openbare of private ziekteverzekering in 
Spanje of in een ander land kunnen aantonen, met voldoende 
dekking biedt tijdens uw verblijf. Het feit of u over voldoende 
economische middelen beschikt, wordt geval per geval 
geëvalueerd. Als u over meer middelen beschikt dan het bedrag 
dat elk jaar wordt vastgesteld in de Wet op de Algemene Begroting 
om aanspraak te maken op een niet op bijdrage- of premiebetaling 
berustende uitkering, wordt geacht dat dit voldoende is.

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, 
aangesloten zijn bij een openbare of private ziekteverzekering in 
Spanje of in een ander land met voldoende dekking en een verklaring 
op erewoord hebben afgelegd dat u over voldoende middelen 
beschikt voor uzelf en voor uw familieleden, zodat u tijdens uw 
verblijf geen last wordt voor de Spaanse sociale bijstand.

De verblijfsaanvraag moet persoonlijk door de burger van de Unie, 
van een  andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de 
Europese Economische Ruimte of Zwitserland worden ingediend in het 
overeenkomstige politiebureau. Vóór afgifte van het inschrijvingsbewijs moet 
de overeenkomstige leges worden betaald.
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VOOR TE LEGGEN DOCUMENTATIE

Officieel aanvraagformulier (EX 18) in 
tweevoud (raadpleeg onze website www.
ciudadanosextranjeros.es om het formulier te verkrijgen). 

Geldig paspoort of nationaal identiteitsbewijs. Als het vervallen 
is, moet u een kopie van het document en van de aanvraag tot 
vernieuwing voorleggen.

Als u een permanente verblijfsvergunning aanvraagt op basis van 
het feit dat u reeds gedurende vijf jaar ononderbroken en wettelijk in 
Spanje woont, hoeft u geen enkel document voor te leggen. Zo niet, 
moet u de volgende documentatie voorleggen:

a) Als u werknemer in loondienst bent, kunt u eender welke van de 
volgende documenten voorleggen:

- Verklaring van tewerkstelling van de werkgever of arbeidsbewijs, 
met minstens de naam en het adres van de onderneming, de 
fiscale identificatie en de bijdragerekening.

- Arbeidsovereenkomst of mededeling van tewerkstelling en de 
overeenkomstige voorwaarden.

- Bewijs van aansluiting of van een gelijkgestelde situatie bij het 
overeenkomstige Socialezekerheidsstelsel of toestemming voor 
controle van de gegevens in de bestanden van de Algemene Kas 
van de Sociale Zekerheid.

b) Als u zelfstandige bent, kunt u eender welke van de volgende 
documenten voorleggen:

- Inschrijving in het Register van Economische Activiteiten.

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

- Bewijs van aansluiting of van een gelijkgestelde situatie bij het 
overeenkomstige Socialezekerheidsstelsel of toestemming voor 
controle van de gegevens in de bestanden van de Algemene Kas 
van de Sociale Zekerheid of de Belastingdienst.
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c) Als u niet werkzaam bent in Spanje, moet u de 
volgende documentatie voorleggen:

- Bewijs dat u in Spanje of in een ander 
land bent aangesloten bij een private of 
openbare ziekteverzekering die tijdens uw 
verblijfsperiode dezelfde dekking biedt in Spanje 
als die van het nationale gezondheidszorgsysteem. 
Gepensioneerden voldoen aan deze voorwaarden 
door voorlegging van een bewijs dat ze over 
gezondheidszorg beschikken ten laste van de staat 
waarvan ze hun pensioenuitkering krijgen.

-  Bewijs dat u gedurende uw verblijfsperiode in Spanje 
over voldoende middelen beschikt voor uzelf en 
voor uw familieleden. Dit kunt u aantonen aan de 
hand van om het even welk gepast rechtsmiddel, zoals 
eigendomstitels, gecertificeerde cheques, bewijs van 
ontvangst van kapitaalopbrengsten of creditkaarten met 
bankverklaring waaruit het beschikbare kredietbedrag van 
de vermelde kaart blijkt.

d) Als u student bent, moet u het volgende voorleggen:

- Inschrijvingsbewijs van het openbare of private 
onderwijscentrum dat wordt erkend of gefinancierd door de 
bevoegde onderwijsadministratie.

- Bewijs dat u over een openbare of private ziekteverzekering 
beschikt. U kunt een Europese ziekteverzekeringskaart 
voorleggen die geldig is gedurende uw verblijfsperiode en die 
u het recht geeft om de vanuit een medisch oogpunt nodige 
gezondheidszorg te krijgen, rekening houdend met de aard van 
de gezondheidszorg en de voorziene duur.

- Verklaring op erewoord dat u gedurende uw verblijfperiode 
in Spanje over voldoende middelen beschikt voor uzelf en uw 
familieleden.

Om aan deze eisen te voldoen, is het voldoende dat u bewijs voorlegt dat u 
deelneemt aan een programma van de Europese Unie ter bevordering van de 
onderwijsuitwisseling voor studenten en docenten.
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4.2. PERMANENT VERBLIJF 
WAT IS HET BEWIJS VAN PERMANENT VERBLIJF VAN EEN 
STAATSBURGER VAN DE EUROPESE UNIE?
Dit wordt afgegeven aan burgers van een lidstaat van de Europese Unie, van 
een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese 
Economische Ruimte of Zwitserland die in Spanje wonen en een van de 
volgende omstandigheden aantonen:

a) Dat u gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar 
wettelijk in Spanje hebt gewoond.

b) Dat u werknemer of zelfstandige bent en uw beroepsactiviteit 
hebt stopgezet wegens het bereiken van de in de Spaanse 
wetgeving vastgestelde leeftijd om met pensioen te gaan met 
recht op een pensioenuitkering.

c) Dat u werknemer bent en met vervroegd pensioen gaat nadat 
u uw beroepsactiviteit gedurende minstens de afgelopen twaalf 
maanden in Spanje hebt uitgeoefend en meer dan drie jaar 
in Spanje woont. De verblijfsperiode van drie jaar is niet van 
toepassing als de burger van de Europese Unie is getrouwd of 
wettelijk samenwoont met een Spaanse burger of een burger 
is die zijn of haar nationaliteit heeft verloren na huwelijk met 
of inschrijving van wettelijk samenwonende partner van de 
werknemer of zelfstandige.

d) d) Dat u werknemer of zelfstandige bent en uw 
beroepsactiviteit hebt stopgezet naar aanleiding van blijvende 
arbeidsongeschiktheid en dat u gedurende meer dan twee jaar 
ononderbroken in Spanje hebt gewoond. De periode van twee 
jaar is niet van toepassing als:

- De arbeidsongeschiktheid te wijten is aan een arbeidsongeval 
of beroepsziekte die recht geeft op een pensioen dat volledig of 
gedeeltelijk wordt uitgekeerd door een instantie van de Spaanse 
staat..

- De burger van de Europese Unie is getrouwd of woont wettelijk 
samen met een Spaanse burger of een burger is die zijn of 
haar nationaliteit heeft verloren na huwelijk met of inschrijving 
van wettelijk samenwonende partner van de werknemer of 
zelfstandige.
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e) Dat u werknemer in loondienst of zelfstandige 
bent en na drie opeenvolgende jaren 
beroepsactiviteit en ononderbroken verblijf 
in Spanje uw activiteit in een andere lidstaat 
uitoefent en dat u minstens één keer per week 
naar Spanje terugkeert.

Periodes van onvrijwillige werkloosheid met bewijs van 
de openbare dienst voor arbeidsvoorziening, periodes van 
onderbreking van de activiteit om redenen buiten de wil van de 
belanghebbende en afwezigheid of verlof wegens ziekte of ongeluk 
worden beschouwd als arbeidsperiodes.

HOE WORDT DE VERBLIJFSVERGUNNING VERKREGEN?

De verblijfsaanvraag moet persoonlijk door de burger van de Unie, 
van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de 
Europese Economische Ruimte of Zwitserland worden ingediend in het 
overeenkomstige politiebureau.

Vóór afgifte van de permanente verblijfsvergunning, waarin de naam, 
de nationaliteit, het adres, het identiteitsnummer voor buitenlanders, de 
inschrijvingsdatum en de permanente aard van het verblijf is opgenomen, 
moet de aanvrager de overeenkomstige leges betalen

VOOR TE LEGGEN DOCUMENTATIE

Officieel aanvraagformulier (EX 18)  in tweevoud (raadpleeg 
onze website www.ciudadanosextranjeros.es om het formulier te 
verkrijgen).

Geldig paspoort of nationaal identiteitsbewijs. Als het vervallen 
is, moet u een kopie van het document en van de aanvraag tot 
vernieuwing voorleggen.

Bewijs van de situatie waarvoor u de permanente 
verblijfsvergunning aanvraagt. Als u een permanente 
verblijfsvergunning aanvraagt op basis van het feit dat u reeds 
gedurende vijf jaar ononderbroken en wettelijk in Spanje woont, 
hoeft u geen enkel document voor te leggen aangezien deze situatie 
ambtshalve wordt gecontroleerd door de Vreemdelingendienst.
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   6. NUTTIGE WEBSITES

Officiële beroepsorganisatie van juridisch adviseurs van Alicante 
Vreemdelingendienst van Alicante

Vreemdelingendienst van Alicante

 
Migreren met rechten

Ministerie van Arbeid, Migratie en Sociale Zekerheid 

www.consultor.com/oue

www.consultorga.com

www.migrarconderechos.es

http://www.mitramiss.gob.es/
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             7. SPAANSE REFERENTIEWETGEVING

 
KONINKLIJK BESLUIT 240/2007 VAN 16 FEBRUARI OVER DE INREIS,  
het vrije verkeer en verblijf in Spanje van burgers afkomstig uit de lidstaten van 
de Europese Unie en andere staten die deel uitmaken van de Overeenkomst 
over de Europese Economische Ruimte. (Spaans Staatsblad 23-07-2009) 

BEVEL PRE/1490/2012 VAN 9 JULI 2012 
houdende voorschriften voor de toepassing van artikel 7 van het Koninklijk 
Besluit 240/2007 van 16 februari over de inreis, het vrije verkeer en verblijf 
in Spanje van burgers afkomstig uit de lidstaten van de Europese Unie en 
andere staten die deel uitmaken van de Overeenkomst over de Europese 
Economische Ruimte. 
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           8. OVERIGE INFORMATIE

 
http://www.consultor.com/oue/

 
http://www.consultorga.com/section.asp?sec=176
Calle San Isidro Labrador nº 1
03590 - Altea (Alicante)
Telefoon: 965 01 92 60 / Fax: 965 01 92 57 

van de provincie van uw woonplaats.
 http://www.policia.es

IN DE VREEMDELINGENDIENST VAN ALICANTE

IN DE VREEMDELINGENDIENST VAN ALTEA

IN HET RIJKSPOLITIEBUREAU





UNIDAD DE RESIDENTES INTERNACIONALES
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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