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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, Nederlands staatsburger woonachtig in Ierland, is van mening dat de Ierse 
wetgeving met betrekking tot plattelandsinrichting een discriminerend karakter heeft, ten 
faveure is van lokale eigenaren van landbouwgrond en nieuwkomers verhindert woningen te 
bouwen. Volgens indiener heeft zijn echtgenote een bouwvergunning aangevraagd voor een 
aangekocht terrein in Cashelfean (Cork County), doch de autoriteiten in Cork zouden het 
verzoek hebben afgewezen om reden dat de noodzaak van de bouw van nieuwe woningen in 
dit plattelandsgebied niet is aangetoond. Indiener betwist dit besluit en is van mening dat het 
zijn rechten van eigendom zou schenden en speculaties op de onroerendgoedmarkt in de hand 
zou werken, middels het bevorderen van beleid dat exclusief ten goede komt aan de 
plaatselijke bewoners ("locals only policy"). Indiener verzoekt het Europees Parlement deze 
situatie te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 november 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009.

Indiener, Nederlands staatsburger woonachtig in Ierland, beklaagt zich erover dat de Ierse 
wetgeving met betrekking tot ruimtelijke ordening zijns inziens een discriminerend karakter 
heeft, lokale eigenaren van landbouwgrond begunstigt en nieuwkomers verhindert woningen 
te bouwen. Volgens indiener heeft zijn echtgenote een bouwvergunning aangevraagd, doch de 
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autoriteiten in Cork zouden het verzoek hebben afgewezen om reden dat de noodzaak van de 
bouw van nieuwe woningen in dit plattelandsgebied niet is aangetoond. Indiener is van 
mening dat dit in strijd is met de artikelen 43 en 56 van het EG-Verdrag en zijn grondrechten.

De Commissie is er zich van bewust dat in de bestemmingsplannen van bepaalde regio's in 
Ierland beperkende voorwaarden van toepassing zijn, zoals het vereiste van woonplaats op het 
grondgebied. 

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft verklaard dat, in principe, een 
voorwaarde van verblijf EU-burgers uit andere lidstaten discrimineert aangezien zij minder 
kans maken om aan de voorwaarde te voldoen in vergelijking met onderdanen uit de eigen 
lidstaat. Een voorwaarde van verblijf zou evenwel gerechtvaardigd kunnen zijn indien zij is 
gebaseerd op objectieve overwegingen die losstaan van de nationaliteit van de betrokken 
personen en evenredig zijn aan het rechtmatig nagestreefde doel.

De Commissie heeft een inbreukprocedure tegen Ierland geopend in juni 2007 over de 
verenigbaarheid van de vrijheid van vestiging en het vrije verkeer van kapitaal met het 
bestemmingsplan van bepaalde regio's dat aan specifieke eisen dient te voldoen alvorens een 
woonvergunning kan worden verleend1. 

Een deel van de maatregelen van de Ierse autoriteiten gaf blijk van een gebrek aan 
overeenstemming met het gemeenschapsrecht, aangezien staatsburgers van andere lidstaten 
dan de Ierse er niet aan kunnen voldoen, zoals de verplichting van voorafgaand verblijf in de 
regio of van het verblijf van familieleden, of daarnaast van het hebben van een functie in de 
regio die verband houdt met landactiviteiten.

Na besprekingen met de Commissie hebben de Ierse autoriteiten op 30 september 2008 een 
circulaire gestuurd naar alle Ierse regio's met daarin het verzoek na te gaan of hun 
bestemmingsplannen overeenstemmen met de artikelen 43 en 56 van het EG-Verdrag, en, zo 
niet, ze in overeenstemming te brengen met de communautaire beginselen. De plannen 
moeten voornamelijk rekening houden met de wil om zich te vestigen in de betreffende regio.

Volgens door de Commissie ontvangen inlichtingen op 30 maart 2009, heeft de helft van de 
regio's verklaard in overeenstemming te zijn met de inhoud van de circulaire, terwijl andere 
regio's reeds hun bestemmingsplannen hebben gewijzigd of momenteel wijzigen. Met name 
de regio Cork is bezig met het wijzigen van zijn stedelijk ontwikkelingsplan om 
overeenstemming te waarborgen.

De Commissie wil er echter op wijzen dat een beperking van de bouwvergunningen in 
plattelandsgebieden niet noodzakelijkerwijs onverenigbaar is met de door het verdrag 
gewaarborgde vrijheden, mits een dergelijke voorwaarde wordt toegepast op niet-
discriminerende wijze en een bepaald doeleinde van algemeen belang dient, zoals de 
beperking van milieuschade of de waarborging van het in stand houden van het 
levensonderhoud ter plaatse, in het bijzonder uitgezonderd de toeristische sector.

De gevallen waarin gebouwde woningen worden doorverkocht volgend op de verlening van 
bouwvergunningen aan eigenaren van landbouwgronden lijken niet te voldoen aan deze eisen. 
                                               
1 Geregistreerd onder referentie 2007/4011.
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Hoewel het begrijpelijk is dat er een belang bestaat om noodzakelijke verbouwingen ten 
behoeve van hetzelfde gezin op hun eigen terrein niet systematisch in te perken (indien alle 
andere voorwaarden van stedelijke planning worden nageleefd), is het doorverkopen van 
nieuwe gebouwen in tegenspraak met een dergelijke doelstelling van gezinsverband.

Op dit punt wil de Commissie erop wijzen dat een voorwaarde van verblijf na verkrijging van 
een bouwvergunning dergelijke vormen van misbruik kan helpen vermijden zonder 
onverenigbaar te zijn met de door het verdrag gewaarborgde vrijheden, mits een dergelijke 
voorwaarde wordt toegepast op niet-discriminerende wijze en een bepaald doeleinde van 
algemeen belang dient, zoals de beperking van milieuschade of de waarborging van het in 
stand houden van het levensonderhoud ter plaatse, in het bijzonder uitgezonderd de 
toeristische sector.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Tijdens de vergadering van de Commissie verzoekschriften op 3 november 2009, heeft 
indiener melding gemaakt van een ander soort beperking in verband met de toepassing van de 
enurement-clausule, zijnde het verbod voor eigenaren van woningen die onder deze clausule 
vallen om deze woningen binnen zeven jaar na de bouw te verkopen aan mensen die niet 
voldoen aan de criteria die hebben geleid tot de afgifte van de bouwvergunning. Als er echter 
sprake is van financiële problemen en problemen met het betalen van de hypotheek, worden 
banken niet gehouden aan deze beperking en kunnen zij het huis aan iedere geïnteresseerde 
koper aanbieden.

Daarnaast hebben de aanwezige leden van het Europees Parlement verschillende vragen 
gesteld over discriminatie bij verkoop, over de inbreukprocedures die de Commissie tegen 
Ierland had ingeleid en of de inwerkingtreding van het Handvest van de grondrechten van het 
nieuwe Verdrag van Lissabon iets aan de situatie zou veranderen.

In de eerste plaats moet de Commissie de grenzen van haar inmenging benadrukken die 
voortvloeien uit het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) zelf. Zo 
kunnen volgens vaste rechtspraak de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer niet worden 
toegepast op activiteiten waarvan alle elementen zich binnen één enkele lidstaat afspelen.

Hieruit vloeit voort dat het voordeel dat aan Ierse banken wordt toegekend bij de verkoop van 
woningen in Ierland die onder de enurement-clausule vallen, op zichzelf niet als 
onverenigbaar kan worden beschouwd met de beginselen van het vrije verkeer, vanwege het 
ontbreken van een grensoverschrijdend element.

Dientengevolge kan de Commissie de verenigbaarheid van de enurement-clausule met 
betrekking tot het VWEU slechts onderzoeken met betrekking tot de toekenningscriteria van 
de bouwvergunning. Als de gehandhaafde criteria het voor een burger uit een andere lidstaat 
onmogelijk of moeilijker maken om een bouwvergunning te verkrijgen, kan de Commissie 
niet anders dan onderzoeken of deze criteria verenigbaar zijn met de regels inzake het vrije 
verkeer.

In de inbreukprocedure die momenteel tegen Ierland loopt, is aldus bezwaar gemaakt tegen de 
verenigbaarheid van een aantal criteria, zoals de verplichting van voorafgaand verblijf in de 
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regio, het voorafgaand verblijf van familieleden of het uitvoeren van heel specifieke 
activiteiten.

Zoals aangegeven in het eerste antwoord, hebben de Ierse autoriteiten in september 2008 aan 
alle regio's gevraagd hun bestemmingsplan te bekijken en eventueel in overeenstemming te 
brengen met het beginsel van de vrijheid van vestiging. Sommige regio's (de helft) hebben 
erkend dat ze hun regionale bestemmingsplan moesten aanpassen.

Inmiddels is de looptijd van alle regionale ontwikkelingsplannen verstreken. Zo zit de regio 
Galway midden in de goedkeuringsprocedure van het nieuwe plan. Deze procedure bestaat uit 
een aantal fasen, waaronder een algemene raadpleging, en blijkt nogal wat tijd in beslag te 
nemen. Het bevoegde ministerie, het Department of the Environment, Heritage and Local 
Government (ministerie van Milieubeheer, Nationaal Erfgoed en Plaatselijk Bestuur), moet 
verplicht worden geraadpleegd over wijzigingsplannen; dit ministerie kan dus controleren of 
de in september 2008 toegezonden richtlijnen worden nageleefd.

Conclusies

In deze omstandigheden wil de Commissie geen actie ondernemen tegen regels die al 
verouderd zijn en reeds gewijzigd worden. Als er echter nieuwe regels in de nieuwe regionale 
bestemmingsplannen onder de aandacht van de Commissie worden gebracht die mogelijk 
discriminerend kunnen zijn, dan moeten deze worden beoordeeld in het licht van de 
fundamentele beginselen van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.


