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Betreft: 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 
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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 
202, lid 6 van het Reglement).

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

Voor zover van toepassing, wordt bij andere kandidaat-landen en potentiële kandidaat-landen 
een overeenkomstige benadering gevolgd.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 juni 2010.

Na de presentatie van de studies van het Parlement over de kwesties die in dit verzoekschrift 
te berde zijn gebracht maakte indiener enkele opmerkingen over de diagnose van de relevante 
factoren en in het bijzonder over de huidige situatie in Servië.

De Commissie neemt met voldoening kennis van de twee studies over restitutie van eigendom 
in de Balkanlanden, die kunnen bijdragen aan de verbetering van het uitdenken en het bepalen 
van acties die nodig zijn op dit gebied. Wat betreft de beginselen die ten grondslag liggen aan 
de maatregelen van de Commissie betreffende eigendomsrechten geldt onverminderd het 
hierboven verwoorde Commissiestandpunt.

Het Verdrag van Lissabon en de opneming van het Handvest van de grondrechten daarin 
hebben geen verandering gebracht in de bevoegdheid van de Commissie om op te treden op 
dit gebied. Het voormalig artikel 295 van het EG-Verdrag is gewijzigd in artikel 345 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), dat in hoofdzaak vrijwel 
identiek is geformuleerd. Hierin wordt bepaald dat de Verdragen de regeling van het 
eigendomsrecht in de lidstaten onverlet laten; vragen betreffende de rechtmatige eigenaar van 
een eigendomsrecht en over de definitie en het gebruik van eigendomsrechten vallen 
onverminderd onder de bevoegdheid van de lidstaten. Met andere woorden, vragen 
betreffende de restitutie van eigendom worden in beginsel geregeld bij nationale wetgeving.

Een kwestie betreffende eigendomsrechten kan een rol spelen in de beoordeling van de 
uitoefening van dat recht of een verplichting die binnen de bevoegdheid van de EU valt, zoals 
de vrijheid van vestiging of het vrije kapitaalverkeer. Eigendomsrechten kunnen alleen 
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indirect binnen de bevoegdheid van de EU vallen. Het zij echter benadrukt dat alleen het Hof 
van Justitie een definitieve uitlegging van communautair recht mag geven, dus ook van artikel 
345 VWEU.

Deze afbakening van bevoegdheden van de EU en de lidstaten wordt uitgelegd in artikel 51 
van het Handvest van de grondrechten, dat betrekking heeft op de toepassing van het 
Handvest. Artikel 51 van het Handvest bepaalt dat de bepalingen van dit Handvest zijn gericht 
tot de instellingen, organen en instanties van de Unie met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, alsmede, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer 
brengen, tot de lidstaten. De grenzen van de bevoegdheden van de Unie moeten worden 
geëerbiedigd en het Handvest breidt het toepassingsgebied van het recht van de Unie niet 
verder uit, schept geen nieuwe bevoegdheden of taken, en wijzigt deze evenmin.

Voor wat betreft kandidaat-lidstaten zijn de acties van de Commissie gebaseerd op de 
beoordeling of deze landen al dan niet voldoen aan de toetredingscriteria. Hiertoe behoren 
ook de rechtsstaat en een goed functionerende rechterlijke macht. Het eerbiedigen van 
eigendomsrechten is een nuttig criterium bij dit soort beoordelingen. De restitutie van 
eigendom moet op eerlijke en transparante wijze plaatsvinden en met volledige inachtneming 
van de grondrechten en de rechtsstaat.

Een situatie waarin eigendom van onroerend goed grotendeels een onopgeloste kwestie blijft, 
vormt tevens een belemmering voor een gezonde markteconomie en voor het vervullen van de 
toetredingscriteria. Een gemakkelijke en niet-discriminerende toegang tot eigendom van 
onroerend goed is bevorderlijk voor de vestiging van ondernemingen, buitenlandse en 
binnenlandse investeringen, economische groei, productiviteit in de landbouw, etc. De 
mogelijkheid om grond en onroerend goed als zekerheid te gebruiken voor leningen ten 
behoeve van investeringen en andere doeleinden is een van de grondbeginselen van een 
markteconomie. Dit is een extra reden om eigendomskwesties op te lossen.

Zoals uiteengezet in de vorige mededeling zal de Commissie de situatie nauwlettend blijven 
volgen. De laatste ontwikkelingen op het gebied van restitutie van eigendom in de landen op 
de westelijke Balkan, en in Kosovo, kunnen als volgt worden samengevat:

- In Bosnië en Herzegovina werd tot dusver nog geen rechtskader vastgesteld. De vertraging 
op overheidsniveau is te wijten aan het verzet van enkele politieke partijen, die de 
constitutionele bevoegdheid van de parlementaire assemblee van Bosnië-Herzegovina ten 
aanzien van wetgeving inzake de restitutie van eigendom in twijfel trekken.

- Republika Srpska staat op het punt om een restitutiewet op entiteitsniveau vast te stellen.
Hieruit blijkt dat de omstandigheden nog steeds niet geschikt zijn voor een duurzame en 
geharmoniseerde oplossing.

- In Kroatië zijn de eigendomsrechten algemeen gewaarborgd. Er zijn nog enkele lopende 
kwesties over vertraagde teruggave van eigendom en problemen op het gebied van het betalen 
van vergoedingen aan eigenaars voor uitstel bij het weer in bezit nemen van hun eigendom dat 
tijdens de oorlog in de jaren 1990 was geconfisqueerd.

- In Servië staat het ontbreken van een rechtsgrondslag een start van het restitutieproces in de 
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weg. De privatisering van sommige bezittingen werd voortgezet, een proces dat gepaard gaat 
met het risico van precedentwerking voor toekomstige besluiten over de restitutie van 
eigendom. Door de economische crisis en de nog krappere begrotingsmiddelen als gevolg 
daarvan zijn de problemen waarmee dit proces te kampen heeft, er niet kleiner op geworden.

- De situatie in Kosovo is al uitgebreid aan de orde gekomen in de studies. Het Kosovaarse 
bureau voor onroerende goederen, dat financieel wordt ondersteund door de EU, is 
verantwoordelijk voor de technische fase van het proces tot overdracht van eigendom. De 
definitieve besluiten worden genomen door gerechtelijke instanties. Kosovo en Servië moeten 
samenwerken op het gebied van eigendomskwesties. Zonder deze samenwerking zou er op 
korte termijn geen enkele voortgang worden geboekt. De restitutie van eigendom is van 
belang voor het terugkeerproces, waarop ook in de conclusie van de studies terecht werd 
gewezen.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011.

Gelet op de door indiener gepresenteerde informatie ten aanzien van de vergadering inzake 
restitutie van onroerend goed van het UIPI (Internationale Bond van eigenaren) van 30 
november 2010 houdt de Commissie vast aan haar eerder vastgestelde standpunt.

Overeenkomstig artikel 345 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
vallen de regelingen van het eigendomsrecht onverminderd onder de bevoegdheid van de 
lidstaten. Dit betekent dat de EU-wetgeving geen restitutieschema's van of 
schadevergoedingen voor onteigende of genationaliseerde eigendommen oplegt of verbiedt 
vóórdat het eigendomsrecht in die landen als een fundamenteel recht wordt erkend (ofwel 
voordat artikel 1 van Protocol 1 van het Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens van kracht wordt in de betreffende landen).

Het al dan niet opzetten van een dergelijk schema, en bijbehorende voorwaarden, regelgeving 
en criteria, valt in principe onder de nationale bevoegdheid. Vanaf het moment dat een lidstaat 
zo'n schema invoert, dient het fundamentele rechten te eerbiedigen, in het bijzonder de 
beginselen van antidiscriminatie en gelijkheid voor de wet.

Met betrekking tot kandidaat-landen en potentiële kandidaat-landen beoordeelt de Commissie 
of zij de Kopenhagencriteria naleven. Naast de inachtneming van de beginselen van 
antidiscriminatie en gelijkheid voor de wet kunnen onopgeloste eigendomsvraagstukken en 
onduidelijke eigendomssituaties het investeringsklimaat en de economische ontwikkeling 
negatief beïnvloeden. De Commissie blijft derhalve toezien op de situatie inzake restitutie in 
de nieuwe lidstaten.

Met betrekking tot de laatste ontwikkelingen dient te worden opgemerkt dat Servië in 
september 2011 een wet inzake restitutie heeft aangenomen om een eind te maken aan de 
onsamenhangende manier waarop eigendomsrechten werden toegepast en meer juridische 
duidelijkheid te scheppen op het gebied van eigendomsrechten. Het standpunt van de 
Commissie inzake Servië benadrukte de noodzaak van een transparante, antidiscriminerende 
invoering van de wet die de Commissie nauwlettend zal volgen.


