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Betreft: Verzoekschrift 0371/2010, ingediend door Johan Dufour (Belgische nationaliteit), 
over het stemrecht in België

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener is Nederlandstalige Belg en woont in het Nederlandstalige deel van België. Hij 
beklaagt zich erover dat hij bij federale en Europese verkiezingen uitsluitend kan stemmen op 
Nederlandstalige kandidaten. Hij is van mening dat hij als burger en kiezer het recht zou 
moeten hebben om op de kandidaat van zijn voorkeur te stemmen, ongeacht de taal die deze 
spreekt. Indiener is van opvatting dat de taalcriteria die momenteel bij de federale en de 
Europese verkiezingen in België worden gehanteerd, discriminerend zijn. Indiener verzoekt 
het Europees Parlement een einde te maken aan deze discriminatie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 juli 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

Indiener hekelt de Belgische verkiezingsprocedures en maakt bezwaar tegen het feit dat hij bij 
federale en Europese verkiezingen alleen op Nederlandstalige kandidaten mag stemmen. Hij 
vindt dat hij het recht zou moeten hebben op de kandidaten van zijn voorkeur te stemmen, 
ongeacht de taal die zij spreken.

De organisatie van nationale verkiezingen valt buiten de werkingssfeer van het EU-recht en 
de procedures worden daarom exclusief gereguleerd volgens het nationale recht van de 
afzonderlijke lidstaten.
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In de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement1 uit 1976, die 
er onder andere in voorziet dat dit gebeurt door middel van rechtstreekse, algemene, vrije en 
geheime verkiezingen, zijn voor alle lidstaten de algemene beginselen inzake de verkiezingen 
van het Europees Parlement vervat. Bijgevolg dienen alle lidstaten erop toe te zien dat bij 
Europese verkiezingen aan deze algemene beginselen wordt voldaan. 

De Akte van 1976 bepaalt dat elke lidstaat kiesdistricten mag instellen of mag voorzien in 
andere kiesindelingen. De enige voorwaarde waaraan hierbij moet worden voldaan is dat geen 
afbreuk wordt gedaan aan het beginsel van evenredige vertegenwoordiging (artikel 2). Andere 
details van de procedures, zoals de taalkundige aspecten waarnaar indiener verwijst, vallen 
niet onder de akte en worden daarom exclusief geregeld door het nationale recht van de 
lidstaten. De akte bevat de volgende expliciete bepaling:

Behoudens de bepalingen van deze akte gelden voor de verkiezingsprocedure in elke 
lidstaat de nationale bepalingen. (Artikel 7)

De Commissie is van mening dat de Belgische verkiezingsprocedures niet in strijd zijn met 
het EU-recht.

                                               
1 PB L 278 van 8.10.1976, blz. 5. De akte is laatstelijk gewijzigd bij Besluit van de Raad 2002/772/EG, Euratom 
van 25 juni en van 23 september 2002


