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Betreft: Verzoekschrift 0063/2011, ingediend door Hanspeter Daragan (Duitse 
nationaliteit), namens Dagmar, Tilman, Moritz en Thomas Neubronner, over 
thuisonderwijs in Duitsland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vertegenwoordigt twee Duitse staatsburgers die hun kinderen thuisonderwijs willen 
geven. Aangezien dat in Duitsland verboden is, vertrok de vader met de kinderen naar 
Frankrijk waar thuisonderwijs wel mogelijk is. De moeder bleef in Duitsland waar zij een 
eigen bedrijf heeft. De ouders overwegen echter om financiële, economische en sociale 
redenen weer als gezin in Duitsland te gaan wonen, hetgeen zou inhouden dat zij de 
regelgeving inzake Duitse schoolplicht weer in acht zouden moeten nemen. Indiener is van 
opvatting dat de Duitse schoolplicht een terugkeer naar Duitsland voor de vader en de 
kinderen onmogelijk maakt en aldus het vrije verkeer van werknemers en de vrijheid van 
vestiging op het grondgebied van de Unie in de weg staat. Indiener verzoekt om opheldering.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 april 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012.

In dit verzoekschrift wordt opnieuw het vraagstuk van thuisonderwijs ("homeschooling") aan 
de orde gesteld, dat eveneens het onderwerp was van dossiers 477/2007 en 744/2007. De 
Commissie verwijst derhalve naar de mededelingen inzake bovengenoemde dossiers die zij 
aan de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement heeft doen toekomen.
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De nieuwe elementen die in het onderhavige dossier aan de orde komen, kunnen als volgt 
worden samengevat:

(a) Een feitelijk element, namelijk dat indiener, nadat thuisonderwijs voor zijn kind door de 
Duitse autoriteiten was geweigerd, ervoor gekozen heeft zijn kind in Frankrijk op te voeden 
(in plaats van zijn kind naar school te sturen), omdat thuisonderwijs daar is toegestaan, 
waarna indiener samen met zijn kind naar Frankrijk is verhuisd. Het probleem doet zich nu 
opnieuw voor omdat indiener – om financiële, familiale en andere redenen – met zijn kind wil 
terugkeren naar Duitsland. In dat land wordt echter slechts in zeer uitzonderlijke gevallen 
thuisonderwijs toegestaan, en kinderen zijn er verplicht naar school te gaan.

(b) Een juridisch element, namelijk het argument dat de indiener baseert op het principe van 
het vrije verkeer van personen. Omdat indiener wil terugkeren uit een land (Frankrijk) waar 
zijn kind thuisonderwijs kreeg en omdat die mogelijkheid niet bestaat in het land waarheen hij 
wil terugkeren (Duitsland), is hij van mening dat hij hier te maken heeft met een schending 
door de Duitse autoriteiten van het vrije verkeer van personen.

De Commissie is van mening dat bovengenoemde elementen geen reden zijn om haar 
standpunt aan te passen, dat luidt dat er binnen de Unie geen rechtsregel bestaat die het 
mogelijk maakt om een lidstaat in bepaalde gevallen te verplichten om de schoolplicht te 
vervangen door thuisonderwijs. Dit onderwerp betreft enerzijds de opzet van het 
onderwijsstelsel en anderzijds de inhoudelijke aspecten van het onderwijs. Op die gebieden 
kan de Europese Unie, op grond van het artikel 165 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie – dat in dit opzicht identiek is aan het artikel 149 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap, dat door dit Verdrag is vervangen – de acties van 
de lidstaten slechts ondersteunen en aanvullen, met volledige eerbiediging van de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten.

Tot slot wijst de Commissie de Commissie verzoekschriften erop dat er op het gebied van 
onderwijs een politieke dialoog op gang is gebracht met de lidstaten, op basis van het 
artikel 165, vierde alinea, VWEU, en dat de landen het geboden kader kunnen gebruiken om 
goede praktijken uit te wisselen en onderwerpen die zij van belang achten, samen te 
bespreken. Een en ander geschiedt op basis van de doelstellingen en benchmarks waarover 
gemeenschappelijk overeenstemming is bereikt, en op domeinen die in overleg met de 
lidstaten zijn vastgesteld.


