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BEKNOPTE MOTIVERING

I. Context van het voorstel van de Commissie 

In artikel 19 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap wordt het 
volgende bepaald: "Iedere burger van de Unie die verblijf houdt in een lidstaat waarvan hij 
geen onderdaan is, bezit het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen in de 
lidstaat waar hij verblijft, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die staat." De 
voorwaarden voor de uitoefening van deze stemrechten worden geregeld door Richtlijn 
93/109/EG.

Deze richtlijn heeft als doel de deelneming van alle burgers van de Unie aan de verkiezingen 
voor het Europees Parlement te waarborgen en te bevorderen en te garanderen dat dezelfde 
rechten worden toegekend aan alle burgers die in een zelfde lidstaat verblijf houden, ongeacht 
of zij al dan niet onderdaan van die lidstaat zijn1.

Volgens de richtlijn mag niemand bij eenzelfde verkiezing meer dan één keer zijn stem 
uitbrengen of kandidaat zijn in meer dan één lidstaat (artikel 4 van de richtlijn)2.

In het licht van de ervaringen met de Europese verkiezingen van juni 2004, heeft de 
Commissie gemeend dat de regeling voor vereenvoudiging vatbaar was. Vandaar dit nieuwe 
voorstel voor een richtlijn. De Commissie stelt voor de verplichte uitwisseling van gegevens 
tussen lidstaten af te schaffen (artikel 13), de bepalingen betreffende sancties in geval van 
valse verklaring te verscherpen (artikel 13) en de kandidaten te verplichten een verklaring van 
verkiesbaarheid voor te leggen (de artikelen 6 en 10).

II. Werkingssfeer van de richtlijn

Deze richtlijn heeft uitsluitend betrekking op de burgers van de Unie die in een lidstaat 
verblijven waarvan zij geen onderdaan zijn.

Bijgevolg wordt in de richtlijn niet ingegaan op de situatie van:

- burgers met dubbele nationaliteit

- onderdanen van derde landen.

1. De kwestie van de dubbele nationaliteit

In haar Mededeling over de Europese verkiezingen van 20043, staat de Commissie stil bij de 
mogelijke problemen die verband houden met de dubbele nationaliteit en de meervoudige 
nationaliteit (van meer dan één lidstaat). In deze gevallen kan inderdaad onmogelijk worden 
nagegaan of iemand niet meer dan één keer zijn stem uitbrengt, hetgeen indruist tegen artikel 
8 van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezingen van de vertegenwoordigers 

  
1 SEC(2006)1647.
2 Alsook artikel 8 van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezingen van de vertegenwoordigers in 
het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen.
3 COM(2006)0790.
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in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen. Deze 
kwestie valt buiten de werkingssfeer van Richtlijn 93/109/EG maar aangezien een en ander 
ertoe kan leiden dat iemand twee keer stemt, moet de Commissie onderzoeken hoe dergelijke 
situaties kunnen worden voorkomen.

2. Onderdanen van derde landen

De richtlijn heeft alleen betrekking op burgers van de Unie en voorziet bijgevolg niet in de 
mogelijke deelneming van burgers van derde landen aan de Europese verkiezingen. Toch is 
het goed hierbij te verwijzen naar de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie van het 
Europese Hof van Justitie in dit verband. Het Hof is namelijk verzocht om een uitspraak over 
de vraag of een lidstaat het stemrecht bij de Europese verkiezingen mag uitbreiden tot 
onderdanen van derde landen, in casu burgers van het Gemenebest die aan bepaalde criteria 
voldoen ("qualifying Commonwealth citizens") en verblijf houden op Europees grondgebied, 
met name in Gibraltar.

Het Hof wijst er in zijn arrest van 12 september 20061 op dat in artikel 190 EG noch in de 
Akte van 1976 uitdrukkelijk en nauwkeurig omschreven wordt wie het actief en passief 
stemrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement heeft2, terwijl in artikel 8 van de 
Akte van 1976 wordt gepreciseerd dat voor de verkiezingsprocedure in elke lidstaat de 
nationale bepalingen gelden3. Het Hof concludeert dat "ingevolge al deze overwegingen (...) 
de vaststelling van wie het actief en passief kiesrecht heeft, bij de huidige stand van het 
gemeenschapsrecht, tot de bevoegdheid van elke lidstaat [behoort], onder eerbiediging van 
het gemeenschapsrecht, en (...) de artikelen 189 EG, 190 EG, 17 EG en 19 EG zich er niet 
tegen [verzetten] dat de lidstaten dit actief en passief kiesrecht toekennen aan bepaalde 
personen die nauwe banden met hen hebben, en die niet hun eigen onderdanen dan wel op 
hun grondgebied verblijvende burgers van de Unie zijn." Dit arrest onderstreept dus dat de 
mogelijkheid bestaat dat onderdanen van derde landen het actief en passief stemrecht krijgen 
bij de verkiezingen voor het Europees Parlement, maar dat het aan de lidstaten wordt 
overgelaten hun al dan niet deze rechten toe te kennen.

III. Standpunt van de rapporteur

De rapporteur steunt de doelstelling van de Commissie om de procedure voor de burgers die 
hun actief of passief stemrecht wensen uit te oefenen in de lidstaat waar zij verblijf houden, te 
vereenvoudigen.

De rapporteur vindt de richtlijn dienstig en noodzakelijk, omdat zij een steentje bijdraagt aan 
de totstandkoming van een Europese politieke gemeenschap. De huidige politieke situatie in 
de Europese Unie maakt het echter onmogelijk een eenvormig kiesstelsel in te voeren. Het 
zou echter wel nuttig zijn dat de Commissie na de Europese verkiezingen van 2009 een 
voorstel in die zin zou indienen, dat dan door Raad en Parlement onder de loep kan worden 
genomen.

De overige amendementen van de rapporteur hebben als doel te garanderen dat de regelingen 

  
1 Zaak C-145/04 Koninkrijk Spanje / Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.
2 Punt 70 van het arrest.
3 Punt 69 van het arrest.
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inzake actief en passief stemrecht voor de burgers van de Unie die hun stem uitbrengen in de 
lidstaat waar zij verblijven identiek zijn met die welke van toepassing zijn op de onderdanen 
van deze lidstaat, maar ook de praktische uitvoering van de richtlijn te bevorderen.

AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie constitutionele zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING - 1 BIS (NIEUW)

(-1 bis) Het is van essentieel belang dat op 
een efficiënte en praktische wijze wordt 
gewaarborgd dat de burgers van de Unie 
die verblijf houden in een lidstaat waarvan 
zij geen onderdaan zijn hun politieke 
rechten onbeperkt kunnen uitoefenen, 
waarvan het belangrijkste is het actief en 
passief stemrecht bij de verkiezingen voor 
het Europees Parlement in het land van 
verblijf.

Amendement 2
OVERWEGING - 1 TER (NIEUW)

(-1 ter) Het is te betreuren dat de 
verkiezingen voor het Europees Parlement 
geen echte Europese verkiezingen zijn 
maar plaats hebben volgens zevenentwintig 
verschillende kiesstelsels, bij gebrek aan 
een gemeenschappelijke kieswetgeving, een 
situatie waarin in het huidige politieke 
klimaat helaas geen verandering kan 
worden gebracht. 

Amendement 3
  

1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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OVERWEGING 2 BIS (NIEUW)

(2 bis) Het valt buiten de werkingssfeer van 
deze richtlijn en momenteel ook buiten de 
bevoegdheid van de Gemeenschap regels 
vast te stellen voor de deelneming van 
onderdanen van derde landen aan 
verkiezingen in de lidstaat waar zij 
verblijven.

Amendement 4
ARTIKEL 1, PUNT 1 BIS (NIEUW)

Artikel 3 (Richtlijn 93/109/EG)

1 bis) Artikel 3 wordt vervangen door de 
volgende tekst:
"Eenieder die, op de referentiedag
a) burger is van de Unie in de zin van 
artikel 8, lid 1, tweede alinea, van het 
Verdrag, en
b) zonder de nationaliteit van de lidstaat 
van verblijf te bezitten voor het overige aan 
alle voorwaarden voldoet waaraan de 
wetgeving van deze lidstaat het actief en 
passief kiesrecht van zijn onderdanen 
onderwerpt,
heeft in de lidstaat van verblijf het actief en 
passief kiesrecht bij de verkiezingen voor 
het Europees Parlement, tenzij hij uit 
hoofde van de artikelen 6 en 7 deze rechten 
heeft verloren.
Indien de onderdanen van de lidstaat van 
verblijf, om te kiesgerechtigd of verkiesbaar 
te kunnen zijn, sedert een bepaalde 
minimumperiode hun nationaliteit moeten 
hebben verkregen, worden de burgers van 
de Unie geacht aan deze voorwaarde te 
voldoen indien zij sedert dezelfde periode de 
nationaliteit van een lidstaat hebben 
verkregen. 

Motivering

De bepalingen die gelden voor onderdanen van een lidstaat (stemmen op afstand, bij 
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volmacht, enz.) moeten ook gelden voor de burgers van alle lidstaten.

Amendement 5
ARTIKEL 1, PUNT 2, PUNT (B)

Artikel 6, lid 3 (Richtlijn 93/109/EG)

3. Voor de toepassing van lid 2 van dit 
artikel stelt de lidstaat van verblijf de lidstaat 
van herkomst in kennis van de in artikel 10, 
lid 1, bedoelde verklaring. De relevante en 
normaal beschikbare gegevens uit de Lid-
Staat van herkomst worden daartoe op 
passende wijze en binnen een passende 
termijn toegezonden; die gegevens mogen 
alleen de informatie bevatten die absoluut 
noodzakelijk is voor de toepassing van dit 
artikel en mogen alleen voor dat doel 
worden gebruikt. Indien de verstrekte 
gegevens de inhoud van de verklaring 
ontkrachten, neemt de Lid-Staat van verblijf 
de nodige maatregelen om te voorkomen dat 
de betrokkene zijn stem uitbrengt. 

3. Voor de toepassing van lid 2 van dit 
artikel stelt de lidstaat van verblijf de lidstaat 
van herkomst aan de hand van het in artikel 
10, lid 2, bedoelde formulier in kennis van 
de in artikel 10, lid 1, bedoelde verklaring.
De relevante en normaal beschikbare 
gegevens uit de lidstaat van herkomst 
worden daartoe op passende wijze en binnen 
een passende termijn toegezonden; die 
gegevens mogen alleen de informatie 
bevatten die absoluut noodzakelijk is voor 
de toepassing van dit artikel en mogen alleen 
voor dat doel worden gebruikt. Indien de 
verstrekte gegevens de inhoud van de 
verklaring ontkrachten, neemt de lidstaat
van verblijf de nodige maatregelen om te 
voorkomen dat de betrokkene zijn stem 
uitbrengt. 

Motivering

De in artikel 10 bedoelde formele verklaring moet worden toegezonden aan de lidstaat van 
herkomst. Het is voor de lidstaten gemakkelijker deze verklaringen te beoordelen als zij een 
gemeenschappelijk formaat hebben.

Amendement 6
ARTIKEL 1, PUNT 3, DE PUNTEN (B) en (C)

Artikel 10, lid 2 (Richtlijn 93/109/EG)

(b) lid 2 wordt geschrapt;

(c) lid 3 wordt lid 2.

(b) lid 2 wordt vervangen door de volgende 
tekst:
"Voor deze formele verklaring wordt 
gebruik gemaakt van het formulier van 
bijlage I."
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Motivering

De in artikel 10 bedoelde formele verklaring moet worden toegezonden aan de lidstaat van 
herkomst. Het is voor de lidstaten gemakkelijker deze verklaringen te beoordelen als zij een 
gemeenschappelijk formaat hebben.

Amendement 7
ARTIKEL 1, PUNT 3 BIS (nieuw)
Artikel 12 (Richtlijn 93/109/EG)

3 bis) Aan artikel 12 wordt de volgende 
alinea toegevoegd:
"De bepalingen betreffende de uitoefening 
van het stemrecht voor de communautaire 
kiezers moeten identiek zijn met die welke 
gelden voor de onderdanen van de lidstaat 
van verblijf."

Motivering

De bepalingen die gelden voor onderdanen van een lidstaat (stemmen op afstand, bij 
volmacht, enz.) moeten ook gelden voor de burgers van alle lidstaten.

Amendement 8
ARTIKEL 1, PUNT 4 BIS (nieuw)

Artikel 15 bis (nieuw) (Richtlijn 93/109/EG)

4 bis) In hoofdstuk IV wordt een artikel 15 
bis ingevoegd:
"De lidstaten stellen, binnen een termijn 
van zes maanden na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn, de Commissie in kennis 
van de verkiezingsautoriteit die bevoegd is 
voor de toepassing van de verplichtingen 
die voortvloeien uit deze richtlijn. De 
Commissie deelt deze gegevens mee aan 
alle lidstaten."

Amendement 9
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 16 (Richtlijn 93/109/EG)

De Commissie brengt op basis van de door De Commissie brengt op basis van de door 
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de lidstaten verstrekte gegevens aan het 
Europees Parlement en de Raad verslag uit 
over de toepassing van deze richtlijn bij de 
verkiezingen voor het Europees Parlement 
van 2009, en dient eventueel een voorstel 
tot wijziging van deze richtlijn in. In dit 
verslag wordt in het bijzonder de toepassing 
van de artikelen 4 en 13 geanalyseerd.

de lidstaten verstrekte gegevens aan het 
Europees Parlement en de Raad verslag uit 
over de toepassing van deze richtlijn bij de 
verkiezingen voor het Europees Parlement 
van 2009. Op basis van deze informatie doet 
de Commissie voorstellen voor een 
gemeenschappelijk kiesstelsel voor de 
verkiezingen voor het Europees Parlement 
van 2014.

Met het oog op de toepassing van de eerste 
alinea werken de lidstaten onderling samen 
om na de verkiezingen controles te 
verrichten waarbij wordt nagegaan of er zich 
gevallen hebben voorgedaan waarin burgers 
hun actief en passief kiesrecht tweemaal 
hebben uitgeoefend. Deze controles mogen 
gericht worden op de situaties waarin de 
kans groter is dat burgers hun actief en 
passief kiesrecht tweemaal uitoefenen.

De lidstaten werken onderling samen om na 
de verkiezingen controles te verrichten 
waarbij wordt nagegaan of er zich gevallen 
hebben voorgedaan waarin burgers hun 
actief en passief kiesrecht tweemaal hebben 
uitgeoefend. Deze controles mogen gericht 
worden op de situaties waarin de kans groter 
is dat burgers hun actief en passief kiesrecht 
tweemaal uitoefenen.

Amendement 10
ARTIKEL 1, PUNT 5 BIS (nieuw)

Bijlage I (nieuw) (Richtlijn 93/109/EG)

5 bis) De volgende bijlage I wordt 
toegevoegd:

Motivering

Formele verklaring van een burger van de Unie die zich bij de verkiezingen voor het 
Europees Parlement verkiesbaar wil stellen in een lidstaat waarvan hij geen onderdaan is. 
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Lidstaat van verblijf: ______________
Lidstaat van herkomst:______________

Verklaring in geval van kandidaatstelling bij de verkiezingen voor het Europees Parlement 
in een andere lidstaat dan die waarvan de kandidaat de nationaliteit heeft 

__________________
Ondergetekende, 

Naam:______________ 
Voornaam:______________ 
Geboortedatum: ______________ 
Geboorteplaats:______________ 
Nationaliteit:______________ 
Nummer van de identiteitskaart/paspoort: ______________  afgeleverd op ___________ 
te ___________

Adres in de lidstaat van verblijf:
__________________________________________  
__________________________________________ 
__________________________________________  

verklaart 

geen kandidaat te zijn bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in een andere 
lidstaat dan zijn/haar lidstaat van verblijf, als hierboven aangegeven;

niet vervallen te zijn verklaard van zijn/haar passief stemrecht in zijn/haar lidstaat van 
herkomst, als hierboven aangegeven;

Lidstaat waarin hij/zij het laatst is ingeschreven op de kiezerslijsten: __________________ 
(naam van de lidstaat van herkomst): __________________________________________ 

Verklaart in kennis te zijn van het feit dat iedere onnauwkeurigheid in deze verklaring 
strafrechtelijke sancties met zich mee kan brengen overeenkomstig de wetgeving van 
zijn/haar lidstaat van verblijf.

Gedaan te _______________ , op _______________

Handtekening:
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