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Beleidsachtergrond1.

De rechten van het burgerschap van de Europese Unie, die in het EG-Verdrag zijn 
neergelegd (artikelen 17 tot en met 22), bepalen dat burgers van de Unie kunnen 
kiezen om hetzij in hun lidstaat van herkomst, hetzij in hun lidstaat van verblijf deel te 
nemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement, indien deze lidstaten niet 
dezelfde zijn. Deelname aan de verkiezingen voor het Europees Parlement omvat 
zowel het actief als het passief kiesrecht. De beginselen in verband met het actief en 
passief kiesrecht in een lidstaat waarvan een burger van de Unie geen onderdaan is, 
zijn neergelegd in Richtlijn 93/109/EG. Niemand mag in meer dan een lidstaat zijn 
stem uitbrengen of kandidaat zijn bij eenzelfde verkiezing voor het Europees 
Parlement (artikel 4 van de richtlijn).

Richtlijn 93/109/EG werd aangenomen toen de Europese Unie slechts twaalf lidstaten 
telde. Bedoeling van deze effectbeoordeling is informatie te verkrijgen over de 
problemen die sedert de aanneming van de richtlijn zijn vastgesteld en tevens
mogelijke oplossingen voor te stellen voor de uitdagingen van de uitbreiding van de 
Europese Unie met verkiezingen in 27 lidstaten tot gevolg. Door de toenemende 
diversiteit van de kiesstelsels van de lidstaten zullen de vastgestelde problemen 
immers des te prangender worden.

Beleidsdoelstellingen2.

De beleidsdoelstellingen van Richtlijn 93/109/EG zijn de volgende:

Algemene doelstellingen:

Zorgen voor deelname van alle burgers van de Unie aan de verkiezingen voor het •
Europees Parlement.

Aanmoedigen van deelname van alle burgers van de Unie aan de verkiezingen •
voor het Europees Parlement.

Zorgen voor gelijke toegang tot kiesrechten (non-discriminatiebeginsel) voor •
burgers van de Unie, zodat zij in hun lidstaat van verblijf dezelfde rechten hebben 
als de onderdanen van dat land.

Specifieke doelstellingen:

Voorkomen dat burgers tweemaal een stem uitbrengen bij verkiezingen voor •
het Europees Parlement.

Voorkomen dat burgers zich tweemaal kandidaat stellen bij verkiezingen voor •
het Europees Parlement.

Wegnemen van belemmeringen voor burgers van de Unie die zich kandidaat •
wensen te stellen bij verkiezingen voor het Europees Parlement in hun lidstaat van 
verblijf.
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Tekortkomingen in het huidige systeem om te voorkomen dat burgers hun actief 3.
en passief kiesrecht tweemaal uitoefenen

Deelname aan de verkiezingen en tweemaal uitbrengen van een stem

Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 2004 waren er in de 25 lidstaten 
van de Europese Unie meer dan 5,5 miljoen onderdanen van andere lidstaten van 
kiesgerechtigde leeftijd.

Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 2004 beliep de opkomst 
gemiddeld 45,7%. De opkomst van onderdanen van andere lidstaten was geringer: in 
de zes landen waarvoor cijfers (of ramingen) over de deelname van deze burgers 
beschikbaar zijn, beliep de opkomst gemiddeld 19,6%.

Praktische problemen met het huidige systeem voor de uitwisseling van informatie

Richtlijn 93/109/EG voorziet in twee manieren om te voorkomen dat burgers bij 
eenzelfde verkiezing in meer dan een lidstaat een stem uitbrengen of kandidaat zijn. 
Om te beginnen moet een onderdaan van een andere lidstaat een formele verklaring 
overleggen waarin hij verklaart zijn actief of passief kiesrecht alleen in zijn lidstaat van 
verblijf te zullen uitoefenen. Ten tweede moeten de lidstaten informatie uitwisselen 
over onderdanen van andere lidstaten die op de kiezerslijsten zijn ingeschreven of die 
zich kandidaat hebben gesteld, en moeten zij passende maatregelen nemen om te 
voorkomen dat hun onderdanen in meer dan een lidstaat hun actief of passief kiesrecht 
uitoefenen. Te dien einde werd een systeem voor de uitwisseling van informatie tussen 
de lidstaten opgericht. Hiervan werd gebruik gemaakt bij drie verkiezingen voor het 
Europees Parlement: die van 1994, die van 1999 en die van 2004.

De voornaamste nadelen van het systeem voor de uitwisseling van informatie zijn de 
volgende: er worden onvoldoende gegevens toegezonden om de betrokken personen 
in de bestaande nationale registers te kunnen identificeren, er doen zich problemen 
met transliteratie van namen voor; gegevens komen te laat toe om te kunnen worden 
verwerkt, en gegevens worden op verschillende soorten dragers toegezonden
(bijvoorbeeld papier, diskettes, cd-roms) waardoor geautomatiseerde verwerking niet 
mogelijk is. Voorts heeft het systeem ertoe geleid dat een klein aantal burgers de 
mogelijkheid werd ontzegd om hun kiesrecht uit te oefenen. Bovendien kan niet 
worden nagegaan of het systeem heeft kunnen voorkomen dat burgers hun kiesrecht 
tweemaal uitoefenden. In 2004 werden in twee lidstaten gevallen vastgesteld waarin
burgers hun kiesrecht tweemaal hebben uitgeoefend: 4 gevallen in Luxemburg en 
ongeveer 120 in Duitsland.

Globaal genomen vinden de lidstaten het systeem belastend en inefficiënt.

De meeste problemen vinden hun oorsprong in verschillen tussen de
niet-geharmoniseerde kiesstelsels van de lidstaten, tussen de manieren waarop de
lidstaten hun nationale registers houden en tussen de gegevens die daarin worden 
opgenomen. Dit is een van de voornaamste belemmeringen voor de uitwisseling van 
informatie over kiezers uit andere lidstaten op een snelle en doeltreffende manier.
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Vijftien lidstaten verstrekten ramingen in verband met de middelen die bij de 
verkiezingen van 2004 voor het systeem voor de uitwisseling van informatie werden 
ingezet. Alleen al voor deze lidstaten beliepen de geraamde kosten 981 000 euro. Een 
groot deel van de kosten voor het systeem is het gevolg van de uitwisseling van 
inadequate gegevens. Indien het systeem behouden blijft zoals het is, zullen de kosten 
waarschijnlijk stijgen door de grotere aantallen onderdanen van andere lidstaten en de 
uitbreiding van de EU.

Van de verschillende opties die in het kader van de effectbeoordeling werden 
uitgewerkt, werden de volgende het meest adequaat geacht om te voorkomen dat een 
burger zijn actief en passief kiesrecht tweemaal uitoefent:

Beleidsoptie 1 – Status-quo

De huidige situatie wordt niet gewijzigd, dat wil zeggen de volgende maatregelen 
blijven behouden:

Het huidige systeem voor de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten. In •
het kader van dit systeem moet de lidstaat van verblijf gegevens over de 
onderdanen van andere lidstaten die in het land op de kiezerslijsten worden 
ingeschreven (of die zich daar kandidaat stellen) toezenden aan de lidstaat van 
herkomst, die vervolgens die burgers van zijn kiezerslijsten schrapt om te 
voorkomen dat zij tweemaal een stem uitbrengen. De Commissie stelde samen met 
de lidstaten richtsnoeren op over welke gegevens moeten worden uitgewisseld en 
de wijze van uitwisseling.

De formele verklaring van onderdanen van andere lidstaten die zij moeten •
overleggen wanneer zij zich in hun lidstaat van verblijf op de kiezerslijsten 
inschrijven of wanneer zij daar een kandidaatstelling indienen. Daarin moeten zij 
verklaren dat zij hun kiesrecht alleen in de lidstaat van verblijf zullen uitoefenen 
(artikelen 9 en 10 van Richtlijn 93/109/EG) of te kennen geven dat zij slechts in 
hun lidstaat van verblijf kandidaat zijn (artikel 10).

Beleidsoptie 2 – Afschaffing van het huidige systeem voor de uitwisseling van 
informatie doch behoud van de verklaring van de burger dat hij zijn actief en passief 
kiesrecht niet tweemaal zal uitoefenen, invoering van sancties en controles achteraf

Deze beleidsoptie zou volgende wijzigingen in Richtlijn 93/109/EG vergen:

Afschaffing van het huidige systeem voor de uitwisseling van informatie, met •
behoud van de verklaring van de onderdanen van andere lidstaten dat zij bij 
dezelfde verkiezing voor het Europees Parlement hun actief en passief kiesrecht 
niet tweemaal zullen uitoefenen.

Invoering van sancties op het tweemaal uitbrengen van een stem.•

Invoering van controles achteraf in verband met gevallen waarin burgers tweemaal •
een stem hebben uitgebracht.

Beleidsoptie 3 –Verbeteringen aan het huidige systeem voor de uitwisseling van 
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informatie

In deze beleidsoptie zou het huidige systeem voor de uitwisseling van informatie 
worden verbeterd wat de administratieve en operatonele procedures betreft, zodat de 
samenhang in de hele EU wordt gegarandeerd. Hiervoor zijn volgende maatregelen 
nodig:

Vaststelling van een geharmoniseerde termijn voor de uitwisseling van informatie;•

Aanpassing van de reeds bestaande standaardvorm voor de uit te wisselen •
gegevens, zodat de lidstaten alle informatie kunnen krijgen die zij nodig hebben om 
hun onderdanen bij ontvangst van de gegevens te identificeren;

Invoering van de verplichting om alle gegevens elektronisch over te maken met een •
specifiek middel, zodat alle gegevens op geautomatiseerde wijze kunnen worden 
verwerkt;

Invoering van het gebruik van het Griekse en Cyrillische alfabet;•

Invoering van de verplichting voor de lidstaten om burgers ervan in kennis te •
stellen dat zij van een kiezerslijst zijn geschrapt.

Het systeem zou door de lidstaten moeten worden toegepast, waarschijnlijk op grond 
van een besluit van de Commissie dat volgens de comitologieprocedure moet worden 
aangenomen.

Beleidsoptie 4 – Vaststelling van één kiezerslijst voor het Europees Parlement

Deze beleidsoptie zou erop neerkomen dat alle kiezerslijsten van de lidstaten (voor de 
verkiezingen voor het Europees Parlement) in één gemeenschappelijke kiezerslijst 
voor de verkiezingen voor het Europees Parlement voor alle lidstaten zouden worden 
samengebracht. Een suboptie daarvan zou erop neerkomen dat de 
verwerkingsmethoden en de in de registers op te nemen gegevens volledig worden 
geharmoniseerd. De gegevens op de kiezerslijst zouden tussen de lidstaten worden 
gedeeld.

Deze beleidsoptie zou niet alleen wijzigingen in Richtlijn 93/109/EG vergen, doch ook 
in de Akte van 1976 betreffende de verkiezingen (bijlage bij Besluit 76/787/EGKS, 
EEG, Euratom).

Beoordeling van de verschillende beleidsopties
Beoordeling van de beleidsopties ter verbetering van het systeem om te voorkomen dat burgers tweemaal een stem 

uitbrengen of zich tweemaal kandidaat stellen
Doelstelling/probleem Beleidsopties [beoordeling van het verwachte effect gaande van „-” (geen bijdrage aan de 

verwezenlijking van de doelstelling) tot „√√√√√” (volledige verwezenlijking van de 
doelstelling)]

Optie 1:
status-quo

Optie 2: afschaffing 
huidig systeem voor 
de uitwisseling van 
informatie

Optie 3:
verbetering 
huidig systeem 
voor de 
uitwisseling van 
informatie

Optie 4: vaststelling 
één kiezerslijst voor 
het EP
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Voorkomen dat burgers
tweemaal een stem 
uitbrengen bij verkiezingen 
voor het EP

√√√ √√√√ √√√√ √√√√

Voorkomen dat burgers zich 
tweemaal kandidaat stellen
bij verkiezingen voor het EP

√√√ √√√√ √√√√ √√√√

Zorgen voor deelname van 
alle burgers van de Unie aan 
de verkiezingen voor het EP

√√ √√√√ √√√√ √√√√

Aanmoedigen van deelname
van alle burgers van de Unie
aan de verkiezingen voor het 
EP

√√ √√ √√ √√√

Zorgen voor gelijke toegang 
tot kiesrechten
(non-discriminatie-beginsel) 
voor burgers van de Unie, 
zodat zij in hun lidstaat van 
verblijf dezelfde rechten 
hebben als de onderdanen van 
dat land

√√√√ √√√√ √√√√ √√√√√

Grondrechten

Actief en passief kiesrecht bij 
de verkiezingen voor het EP 
(artikel 39)

√√√ √√√ √√√√ √√√√√

Bescherming van
persoonsgegevens (artikel 8)

√ √√√ √ √√√

Kosten ten opzichte van het 
status-quo
+: hogere kosten
0: kosten ongewijzigd
-: lagere kosten

0 - 0 +

Optie die de voorkeur geniet

Op basis van de beoordeling en de vergelijking van de beleidsopties in het licht van het 
bereiken van de beleidsdoelstellingen, het bijdragen aan en het eerbiedigen van de 
grondrechten, de standpunten van de lidstaten en de belanghebbenden, praktische 
verwezenlijking en kosten, is beleidsoptie 2 de optie die de voorkeur geniet om te 
voorkomen dat een burger zijn actief en passief kiesrecht tweemaal uitoefent, namelijk 
afschaffing van het huidige systeem voor de uitwisseling van informatie doch behoud 
van de verklaring van de burger dat hij zijn actief en passief kiesrecht niet tweemaal 
zal uitoefenen, invoering van sancties en controles achteraf. Met deze optie verdwijnt 
het risico dat een burger die zonder daarvan in kennis te zijn gesteld per vergissing 
van een kiezerslijst is geschrapt, geen stem kan uitbrengen. De kosten van de 
uitwisseling van informatie tussen de lidstaten worden uitgespaard. De sanctie op het 
tweemaal uitbrengen van een stem is een afschrikkende maatregel.
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Er moet worden nagegaan of er zich gevallen hebben voorgedaan waarin onderdanen 
van andere lidstaten tweemaal een stem hebben uitgebracht. Indien de namen en 
gegevens van alle kiezers elektronisch werden bijgehouden, zou dit geen technische 
problemen scheppen. Momenteel beschikken echter niet alle lidstaten over 
elektronische registers.

Uit de voorafgaande analyse blijkt dat het onwaarschijnlijk is dat voor 2009 een 
kosteneffectief controlesysteem kan worden ingevoerd. Tegen volgende verkiezingen 
zal dit hoogstwaarschijnlijk wel zijn gebeurd. In 2009 kunnen in de plaats van een 
controlesysteem preventieve maatregelen komen, zoals advertenties in verband met de 
nieuwe sanctie op het tweemaal uitbrengen van een stem, en kunnen er 
vereenvoudigde controlesystemen worden toegepast in situaties waarin het voor 
burgers mogelijk is om tweemaal een stem uit te brengen. Het moet worden 
beklemtoond dat er geen aanwijzingen zijn dat er zich bij vorige verkiezingen voor het 
Europees Parlement veel gevallen hebben voorgedaan waarin burgers tweemaal een 
stem hebben uitgebracht.

De zware administratieve last voor onderdanen van andere lidstaten die zich bij 4.
de verkiezingen voor het Europees Parlement kandidaat stellen

In 2004 waren er in totaal 8 974 kandidaten bij de verkiezingen voor het Europees 
Parlement. Van die kandidaten waren er 8 917 kandidaat in hun lidstaat van herkomst 
en slechts 57 onderdanen van andere lidstaten.

Het aantal kandidaten uit andere lidstaten zou waarschijnlijk hoger zijn, indien 
kandidaten niet met een door de bevoegde autoriteiten in de lidstaat van herkomst 
afgegeven verklaring moesten aantonen dat zij in hun lidstaat van herkomst hun 
passief kiesrecht niet hebben verloren. Drie landen maakten gewag van moeilijkheden 
in verband met deze verplichting, die ertoe leidde dat onderdanen van andere lidstaten 
zich niet kandidaat konden stellen in hun land van verblijf. De huidige verplichting om
een verklaring over te leggen had derhalve een negatief effect op de deelname van 
onderdanen van andere lidstaten in hun land van verblijf.

Zware administratieve last

In sommige lidstaten is niet duidelijk bepaald welke nationale autoriteit bevoegd is om 
de verklaring af te geven die burgers van de Unie momenteel van hun lidstaat van 
herkomst moeten krijgen om aan te tonen dat zij zich in hun lidstaat van verblijf 
kandidaat kunnen stellen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. In de
gesprekken met kandidaten uit andere lidstaten werd bevestigd dat er zich met het 
contacteren van de bevoegde autoriteit in het land van herkomst en de tijdige afgifte 
van de relevante verklaring problemen voordoen.

Van de verschillende opties die in het kader van de effectbeoordeling werden 
uitgewerkt, werden de volgende het meest adequaat geacht om te voorkomen dat een 
burger zijn actief en passief kiesrecht tweemaal uitoefent:

Beleidsoptie 1 – Status-quo
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Er worden geen wijzigingen ingevoerd: burgers van de Unie die zich in hun lidstaat 
van verblijf kandidaat stellen bij een verkiezing voor het Europees Parlement, moeten 
de door hun lidstaat van herkomst afgegeven verklaring overleggen (artikelen 6 
en 10).
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Beleidsoptie 2 – Verfijnen van het huidige systeem

Deze beleidsoptie omvat bijvoorbeeld een voorlichtingscampagne in de hele EU ter 
bekendmaking van een gedetailleerde lijst van de autoriteiten die bevoegd zijn voor de 
afgifte van de verklaring waaruit blijkt dat burgers die zich in hun lidstaat van verblijf 
kandidaat willen stellen, hun actief kiesrecht niet hebben verloren.

Beleidsoptie 3 – Afschaffing van de verplichting voor kandidaten om met een door de 
bevoegde autoriteit van hun lidstaat van herkomst afgegeven verklaring aan te tonen 
dat zij hun passief kiesrecht niet hebben verloren en vervanging van die verplichting 
door een vermelding dienaangaande in de formele verklaring die kandidaten op 
grond van het huidige artikel 10, lid 1, moeten overleggen

Deze beleidsoptie zou niet alleen een nieuwe vermelding omvatten, maar ook de 
invoering van de mogelijkheid voor de lidstaat van verblijf om na te gaan of de 
betrokken burger daadwerkelijk nog steeds passief kiesrecht geniet, door zijn lidstaat 
van herkomst van zijn verklaring in kennis te stellen.

Beoordeling van de verschillende beleidsopties

Beoordeling van de beleidsopties ter verlichting van de zware administratieve last voor onderdanen van andere 
lidstaten die zich bij de verkiezingen voor het EP kandidaat willen stellen

Doelstelling/probleem Beleidsopties [beoordeling van het verwachte effect gaande van „-” (geen bijdrage aan 
de verwezenlijking van de doelstelling) tot „√√√√√” (volledige verwezenlijking van de 

doelstelling)]

Optie 1: status-quo Optie 2: verfijnen huidig 
systeem

Optie 3: afschaffing 
verplichting voor
kandidaten om verklaring 
over te leggen

Wegnemen van 
belemmeringen voor 
burgers van de Unie die 
zich kandidaat wensen te 
stellen bij verkiezingen voor 
het EP in hun lidstaat van 
verblijf

√ √√√ √√√√

Zorgen voor deelname van 
alle burgers van de Unie aan 
de verkiezingen voor het EP

√ √√ √√√

Aanmoedigen van 
deelname van alle burgers 
van de Unie aan de 
verkiezingen voor het EP

√ √√ √√√

Zorgen voor gelijke 
toegang tot kiesrechten
(non-discriminatie-beginsel) 
voor burgers van de Unie, 
zodat zij in hun lidstaat van 
verblijf dezelfde rechten 
hebben als de onderdanen 
van dat land

√ √ √√

Grondrechten
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Actief en passief §
kiesrecht bij de 
verkiezingen voor 
het EP (artikel 39)

- √√√ √√√√

Bescherming van §
persoons-gegevens
(artikel 8)

√√√√√ √√√√√ √√

Kosten ten opzichte van het 
status-quo

+: hogere kosten
0: kosten ongewijzigd
-: lagere kosten

0 + 0

Optie die de voorkeur geniet

Beleidsoptie 3 is de optie die de voorkeur geniet om de zware administratieve last 
voor onderdanen van andere lidstaten te verlichten: afschaffing van de verplichting 
voor kandidaten om met een door de bevoegde autoriteit van hun lidstaat van 
herkomst afgegeven verklaring aan te tonen dat zij hun passief kiesrecht niet hebben 
verloren en vervanging van die verplichting door een vermelding dienaangaande in de 
formele verklaring die kandidaten op grond van het huidige artikel 10, lid 1, moeten 
overleggen.

Deze beleidsoptie zou ertoe leiden dat de belemmeringen voor onderdanen van andere 
lidstaten in grote mate worden weggenomen, aangezien zij slechts een formele 
verklaring moeten overleggen (en niet langer een verklaring die door een autoriteit is 
afgegeven).

De lidstaten kunnen de juistheid van de formele verklaring controleren door de 
lidstaat van herkomst van die verklaring in kennis te stellen. De „kosten voor de 
samenleving” van de optie die de voorkeur geniet, blijven globaal genomen beperkt.

Subsidiariteit, evenredigheid en toegevoegde waarde van de EU5.

De optie die de voorkeur geniet om de tekortkomingen in het huidige systeem voor de 
uitwisseling van informatie te verhelpen, voert geen maatregelen in die de kiesstelsels 
van de lidstaten harmoniseren, en vergt geen gemeenschappelijk optreden dat verder 
gaat dan nodig is om de doelstellingen te bereiken. Omdat het probleem 
grensoverschrijdend is, namelijk burgers mogen bij de verkiezingen voor het Europees 
Parlement in niet meer dan een lidstaat in de hele EU hun actief en passief kiesrecht 
uitoefenen, is samenwerking tussen de lidstaten noodzakelijk.

Ook de optie die de voorkeur geniet om de zware administratieve last voor mogelijke 
kandidaten te verlichten, voert geen maatregelen in die de kiesstelsels van de lidstaten 
harmoniseren, en vergt geen gemeenschappelijk optreden dat verder gaat dan nodig is 
om de doelstellingen te bereiken. De invoering van de mogelijkheid om de 
verklaringen van onderdanen van andere lidstaten te controleren, zal mede garanderen 
dat niemand die in een lidstaat zijn passief kiesrecht heeft verloren, zich in een andere 
lidstaat kandidaat kan stellen.
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Indien er op het niveau van de EU geen maatregelen worden genomen, zouden de 
rechtmatige belangen van de burgers van de Unie ernstig in het gedrang komen. Zij 
mogen immers terecht verwachten dat niemand het kiesstelsel kan misbruiken om bij 
verkiezingen voor het Europees Parlement meer dan eenmaal een stem uit te brengen 
of om zich in een lidstaat kandidaat te stellen terwijl hij in een andere lidstaat zijn 
passief kiesrecht heeft verloren. Met de beleidsopties die de voorkeur genieten, komt 
de EU haar verplichting na om de eerbiediging van de grondrechten van de burgers te 
garanderen. Een gemeenschappelijk optreden eerbiedigt derhalve het in artikel 2 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel en het 
in artikel 5 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap neergelegde 
evenredigheidsbeginsel voor beide beleidsopties die de voorkeur genieten.


