
CM\1186747NL.docx PE639.890v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie verzoekschriften

24.7.2019

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 1068/2018, ingediend door Olivier Lücke (Duitse 
nationaliteit), over de naleving door Zwitserland van zijn verplichtingen uit 
hoofde van de overeenkomst over het vrije verkeer van personen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt om politiek optreden van de EU om ervoor te zorgen dat Zwitserland zijn 
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tussen de EU en dat land over het vrije 
verkeer van personen nakomt, met name wat betreft het verbod op discriminatie (artikel 2) en 
de behandeling van beroep (artikel 11). Indiener werkt als advocaat in de stad Bern en is 
gespecialiseerd in het recht inzake de mensenrechten. Volgens hem hebben bepaalde 
rechterlijke instanties in Zwitserland ongeoorloofde financiële druk op hem uitgeoefend. Ze 
zouden bovendien andere acties hebben ondernomen, die indiener beschrijft als 
gecoördineerde pesterijen, met inbegrip van schriftelijke communicatie waarin hij wordt 
aangespoord te stoppen als advocaat in Zwitserland en terug te keren naar Duitsland. Indiener 
meldt dat hierover een zaak aanhangig is bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 
Hij verwijst ook naar andere bij het Europees Parlement ingediende verzoekschriften over 
vergelijkbare kwesties inzake de discriminatie van EU-burgers die in Zwitserland wonen of 
werken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 februari 2019. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 227, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 juli 2019

Opmerkingen van de Commissie

Indiener verzoekt om politiek optreden van de EU om ervoor te zorgen dat Zwitserland zijn 
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verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen de EU en haar lidstaten en de 
Zwitserse Bondsstaat over het vrije verkeer van personen (hierna “de Overeenkomst) nakomt, 
met name wat betreft het verbod op discriminatie (artikel 2) en de behandeling van beroep 
(artikel 11).

Indiener stelt dat hij zich sinds begin 2017 door de Zwitserse autoriteiten onder druk gezet 
voelt in de vorm van gecoördineerde pesterijen. Hij legt uit dat in het kader van gerechtelijke 
procedures rechtsbijstand aan zijn klanten is ingetrokken dan wel is geweigerd, hetgeen zorgt 
voor financiële druk. Voorts heeft hij twee schriftelijke mededelingen ontvangen. In een 
daarvan wordt hem door een Zwitserse kantonnale autoriteit verzocht zijn activiteiten als 
advocaat in Zwitserland stop te zetten en terug te keren naar Duitsland. 

Indiener is van mening dat een dergelijke handelwijze voortvloeit uit het nieuwe artikel 
121 bis van de Zwitserse grondwet, dat spreekt van het vrij verkeer van personen.

Net als in zijn eerdere verzoekschrift 0826/2018 stelt indiener ook dat Zwitserland geen 
doeltreffende rechtsmiddelen waarborgt. Hij deelt mee dat zijn vordering tegen de staat 
wegens schade die is ontstaan doordat rechterlijke besluiten waarin zijn naam voorkomt door 
autoriteiten zijn bekendgemaakt en waardoor de regels inzake gegevensbescherming zijn 
geschonden, noch bij de Zwitserse federale rechtbank, noch bij het federale Ministerie van 
Financiën is toegelaten.

Volgens de artikelen 2 en 7, onder a), van de Overeenkomst, zijn de overeenkomstsluitende 
partijen verplicht het recht op gelijke behandeling als de eigen onderdanen te waarborgen ten 
aanzien van de toegang tot een economische activiteit en de uitoefening daarvan, alsmede ten 
aanzien van de levensomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. 

Wat de invoering van artikel 121 bis van de Zwitserse grondwet betreft, heeft Zwitserland dit 
artikel ten uitvoer gelegd door op 16 december 2016 de Vreemdelingenwet (artikel 21 bis) en 
op 8 december 2017 de Verordening inzake de arbeidsbemiddeling1 (artikelen 51 bis-53 
sexies) te wijzigen. Deze wijzigingen hebben met name betrekking op de publicatie van en de 
toegang tot vacatures voor werkzoekenden die bij de openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening zijn geregistreerd en staan niet in rechtstreeks verband met de onderhavige 
stellingen of de situatie van indiener. De Commissie houdt nauwlettend toezicht op de 
tenuitvoerlegging van de bovengenoemde wetten in het kader van het Gemengd Comité dat is 
ingesteld uit hoofde van artikel 14 van de Overeenkomst, en dat belast is voor het beheer en 
de correcte toepassing van de Overeenkomst. Tot dusver heeft de Commissie niet vastgesteld 
dat de Zwitserse wetten en/of praktijken in strijd zouden zijn met de Overeenkomst.

De Commissie is van mening dat hier ten hoogste sprake zou kunnen zijn van incorrecte 
toepassing van de Overeenkomst in een individueel geval, nu er geen aanwijzingen zijn van 
een algemene praktijk of van een conformiteitsprobleem van de Zwitserse wetgeving met de 

1 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19910007/201807010000/823.111.pdf
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Overeenkomst. De Zwitserse rechtbanken, die toegang hebben tot alle relevante feiten, zijn 
beter geplaatst dan de Commissie om de zaak te behandelen.

Artikel 11 van de Overeenkomst voorziet in het recht van beroep bij de bevoegde autoriteiten 
(en uiteindelijk bij bevoegde rechterlijke instantie) met betrekking tot de toepassing van de 
bepalingen van de Overeenkomst. Het artikel stelt ook de eis dat het beroep binnen een 
redelijke termijn wordt afgehandeld. Het verzoekschrift bevat geen informatie waaruit blijkt 
dat deze bepalingen niet worden nageleefd. 

De Overeenkomst voorziet niet in regels inzake gegevensbescherming en dekt bijgevolg geen 
situaties die verband houden met vorderingen op het gebied van de aansprakelijkheid van de 
staat als dergelijke regels niet worden nageleefd, zoals in het verzoekschrift wordt beweerd. 
De Commissie heeft bovendien geen bevoegdheid om over de jurisdictie van de Zwitserse 
nationale autoriteiten te beslissen. Indiener wordt verzocht opnieuw contact op te nemen met 
de bevoegde instellingen om de kwestie omtrent de jurisdictie te verduidelijken. Indien 
indiener nog niet in staat is te bepalen welke autoriteit bevoegd is, is de Commissie bereid 
deze kwestie onder de aandacht van de Zwitserse autoriteiten te brengen.

Conclusie

De Commissie is van mening dat in deze zaak ten hoogste sprake zou kunnen zijn van 
incorrecte toepassing van de Overeenkomst in een individueel geval. Dit is een 
aangelegenheid waarover de Zwitserse gerechten het beste kunnen oordelen. Het 
verzoekschrift bevat geen informatie over de vermeende schending van het recht van beroep, 
zoals gewaarborgd door artikel 11 van de Overeenkomst.


