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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 446/2007, ingediend door Harry Shindler (Britse nationaliteit), over 
het recht van in het buitenland woonachtige Britse burgers om te stemmen in de 
nationale parlementaire verkiezingen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener eist het recht om te stemmen in de nationale parlementaire verkiezingen, een recht dat 
naar verluidt hem, alsmede duizenden van zijn landgenoten, ontzegd is door de Britse regering.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 september 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 december 2007

De feiten

Indiener is een Brits burger en woont in Italië. Hij stelt dat de wetgeving van het VK Britse 
burgers die buiten hun eigen land wonen niet het recht geeft om te stemmen in de nationale 
parlementaire verkiezingen.

Hij is van mening dat er sprake is van een incorrect evenwicht tussen het feit dat veel Britse 
burgers, die buiten het land wonen, in een oorlog hebben meegevochten om de democratische 
rechten te beschermen en dat deze burgers op hetzelfde moment geen gebruik kunnen maken van 
hun burgerrechten om te stemmen.

De wet

Wettelijk valt het recht om te stemmen in de nationale parlementaire verkiezingen onder de 
bevoegdheid van de lidstaten. Daaruit volgt dat de lidstaten besluiten moeten nemen over de 
stemrechten van hun in het buitenland wonende burgers. De Commissie kan niets zeggen over de 
keuzes van de desbetreffende lidstaat met betrekking tot electorale regelingen voor zijn in het 
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buitenland wonende burgers.

De communautaire wet waarborgt dat elke EU-burger het recht heeft om te stemmen en om zich 
kandidaat te stellen in verkiezingen voor het Europees Parlement en in 
gemeenteraadsverkiezingen in de lidstaat waar hij woont, onder dezelfde voorwaarden als de 
burgers van dat land.

Gezien de huidige stand van de Europese wetgeving kan de Commissie geen maatregelen nemen 
in deze kwestie.


