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Verzoekschrift 665/2006, ingediend door Stratos Paradias (Griekse nationaliteit), 
namens de Internationale Bond van eigenaren, met vier handtekeningen, over de 
noodzaak eigendomsrechten in de Europese Unie en de Westelijke Balkan te 
beschermen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Namens de Internationale Bond van eigenaren beweert indiener dat de EU het respecteren en 
toepassen van particuliere eigendomsrechten in enkele nieuwe lidstaten, in kandidaat-lidstaten 
en in landen in de 'ruimere Europese nabuurschap' onvoldoende heeft afgedwongen. Indiener 
stelt dat eigendomsrechten en eigendom als zekerheid inherent zijn aan elke poging 
democratie te consolideren en een functionerende markteconomie te creëren. Tevens is hij van 
mening dat legitiem verworven bezit dat na willekeurig en eenzijdig besluit onwettig is 
geconfisqueerd, ofwel teruggegeven moet worden aan rechtmatige eigenaren, ofwel deze 
schadeloos gesteld moeten worden. Indiener refereert tevens aan de landen op de Westelijke 
Balkan en met name aan Servië, waar wettelijke, juridische en bestuurlijke obstakels het 
proces van hernieuwde inbezitneming serieus belemmeren. Indiener verzoekt het Europees 
Parlement stappen te ondernemen zodat dialoog en beleid van de EU ten aanzien van deze 
landen volledig afgestemd zijn op de wijze waarop zij de kwestie van eigendomsrechten 
wettelijk tegemoet treden en handhaven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 januari 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2007

"De Europese Commissie heeft geen algemene bevoegdheid om op te treden op het gebied 
van fundamentele rechten. Zij kan alleen optreden als het om een kwestie van de Europese 
Gemeenschap gaat. De kwestie van de teruggave van onroerend goed dat tijdens de 
communistische periode is verloren, houdt geen verband met de toepassing van het Europees 
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communautair recht. Nationale rechtbanken en het Europees Hof van de Rechten van de Mens 
zijn bevoegd om individuele gevallen te behandelen.

In verband met het toezicht op de naleving van de politieke criteria voor toetreding tot de EU 
hecht de Commissie er echter belang aan dat het proces van restitutie van onroerend goed - op 
basis van de toepasselijke nationale wetgeving - op een eerlijke en transparante wijze 
verloopt, met volledige eerbiediging van fundamentele rechten en van de rechtsstaat, en 
teneinde te zorgen voor de juridische zekerheid die voor een gezonde ontwikkeling van de 
markteconomie bevorderlijk is.

In het kader van het Europees Partnerschap dat in februari 2006 van kracht werd, heeft de 
Europese Unie Servië aangemoedigd tot het “aannemen van passende wetgeving inzake de 
restitutie van onroerend goed en zorgen voor volledige uitvoering”.

De Commissie houdt nauwlettend toezicht op de tenuitvoerlegging van deze aanbeveling. 
Tijdens de versterkte politieke dialoog tussen de EU en Servië en Montenegro, die op 7 april 
2006 te Belgrado plaatsvond, gaf de Commissie uiting aan de zorg over deze belangrijke 
kwestie die bij een aantal personen en organisaties leefde. De Commissie drong er bij de 
autoriteiten op aan te zorgen dat, in afwachting van de tenuitvoerlegging van de restitutie-
wetgeving, geen afbreuk werd gedaan aan de rechten van de voormalige eigenaars.

In het vorige verslag dat op 8 november 2006 verscheen, verklaarde de Commissie dat wat de 
rechten inzake onroerend goed betreft, de wetgeving betreffende restitutie van kerkelijk 
onroerend goed was aangenomen. De wetgeving betreffende de restitutie van ander onroerend 
goed is echter nog hangende. De uiterste termijn voor de registratie van documenten liep in 
juni 2006 af. Volgens de verenigingen van eigenaars hebben een aantal personen en met name 
leden van de joodse gemeenschap hun documenten niet mogen registreren omdat de 
wetgeving inzake registratie niet de periode voor het eind van de Tweede Wereldoorlog 
betrof. De registratie is geen aanspraak op onroerend goed waarop beslag is gelegd. Zij 
voorziet niet in bescherming van de rechten van de eisers van eigendomsrechten op onroerend 
goed of bescherming van het onroerend goed zelf tegen vervreemding."

De Commissie heeft derhalve geconcludeerd (zie de op 8 november 2006 goedgekeurde 
mededeling inzake de uitbreidingsstrategie) dat "de kwestie van restitutie van onroerend goed 
nog altijd niet is opgelost".

De Commissie heeft de aandacht van de Servische autoriteiten op deze kwestie gevestigd bij 
het voorleggen van het voortgangsrapport 2006 tijdens de permanente bijeenkomst van de 
versterkte politieke theoloog EU-Servië op 10 november 2006 en tijdens de interparlementaire 
bijeenkomst op 21 november 2006.

Ten aanzien van Kroatië heeft de Commissie in haar meest recente voortgangsrapport 
opgemerkt dat de vorderingen met de restitutie van tijdens het Joegoslavische regime in 
beslag genomen onroerend goed nog altijd traag verlopen. De bepalingen die discrimineren op 
grond van nationaliteit, zijn nog altijd niet weggenomen uit de Wet op de restitutie van 
genationaliseerd eigendom. Wat de eigendomsrechten in verband met de oorlog 1991-1995 
betreft, moet nog slechts een betrekkelijk klein aantal van ongeveer 20.000 bezette huizen
worden ontruimd en aan de rechtmatige eigenaar worden teruggegeven. Er zit weinig schot in 
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de behandeling van deze resterende zaken. 18 huizen waren eind augustus 2006 nog steeds 
bezet en 80 gevallen wachten op een gerechtelijke uitspraak, wat betekent dat er sinds vorig 
jaar weinig vooruitgang is geboekt. Een aantal kwesties in verband met ontruiming zijn 
evenmin opgelost. Wat betreft de schade/plundering door de tijdelijke bezetter of derden is 
een herstelprogramma voor 396 huishoudens opgezet. Met de uitvoering daarvan is thans 
begonnen. Bij de rechtbanken zijn verscheidene zaken hangende waarbij de terugkerende 
bewoner zich, alvorens zijn eigendom en weer in bezit te kunnen nemen, ziet geconfronteerd 
met aanzienlijke vorderingen voor ongevraagde, tijdens zijn afwezigheid gemaakte 
investeringen. De regering heeft het verwachte decreet terzake aan de hand van 
buitengerechtelijke schikkingen nog steeds niet uitgevaardigd. Er is nog altijd een achterstand 
in de betaling van vergoedingen aan eigenaars voor uitstel bij het weer een bezit nemen van 
hun eigendom. Ook is er commercieel en agrarisch onroerend goed dat nog aan de 
rechtmatige eigenaars moet worden teruggegeven.

De Commissie volgt de vorderingen op deze terreinen.

Voorzover van toepassing, wordt bij andere kandidaatlanden en potentiële kandidaatlanden 
een overeenkomstige benadering gevolgd."


