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1. Samenvatting van het verzoekschrift

De eilanden Aruba en Curaçao hebben zich uitgesproken tegen volledig lidmaatschap van de 
Europese Unie. Alle burgers van de autonome landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden 
zijn houders van het Nederlandse staatsburgerschap en zijn aldus burgers van de Unie, met 
alle daarmee verbonden rechten (arbeidsrecht, vestigingsrecht, enz.). Anderzijds worden 
dezelfde rechten door de autonome gebieden niet toegekend aan Nederlandse EU-burgers. 
Indiener is van mening dat dit strijdig is met het beginsel van gelijke behandeling en hij 
verzoekt het Europees Parlement ervoor te zorgen dat de betrokken partijen de ongelijkheden 
opheffen. Tot die tijd zouden in de EU voor burgers van de autonome landen dezelfde rechten 
moeten gelden als die de autonome landen toekennen aan Nederlandse EU-burgers.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 februari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juni 2012

De autonome landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden (Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten) maken geen deel uit van het grondgebied waarop de verdragen als zodanig van 
toepassing zijn, overeenkomstig de artikelen 52 en 355 van het VWEU. In plaats daarvan zijn 
ze met de EU verbonden als landen en gebieden overzee (LGO).

LGO hebben een bijzondere band met de EU en zijn derhalve onderworpen aan bijzondere 
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regels. Het EU-acquis is dus niet van toepassing op de LGO, met uitzondering van de 
bepalingen van het vierde deel van het Verdrag betreffende de werking van de EU (VWEU) 
en de nadere regels en procedures vastgesteld in toepassing van het Verdrag1.

Degenen die de nationaliteit van een lidstaat hebben en ingezetenen zijn van, dan wel 
woonachtig zijn in een gebied dat behoort tot de landen en gebieden overzee bedoeld in 
artikel 355, lid 2, van het VWEU, kunnen zich echter beroepen op het recht van vrij verkeer 
en verblijf binnen de Unie, d.w.z. het gebied waarop de verdragen van toepassing zijn (cf. 
hierboven), in overeenstemming met artikel 21 van het VWEU2.

Indiener kan worden medegedeeld dat zijn rechten volgens de EU-wetgeving afhankelijk zijn 
van wat hij precies tracht te verkrijgen. Het recht van vrij verkeer op grond van artikel 21 van 
het Verdrag betreffende de werking van de EU is van toepassing op alle burgers van de Unie 
op het grondgebied waarop de verdragen van toepassing zijn. Het is niet van toepassing op de 
LGO zelf, zoals Aruba en Curaçao.

                                               
1 Besluit van de Raad betreffende de associatie van de LGO met de EU: Besluit 2001/822/EG, PB L 341 van 
30.11.2001, gewijzigd bij Besluit 2007/249/EG van de Raad, PB L 109 van 16.4.2007.
2 Cf. zaak C-300/04 Eman en Sevinger [2006] ECR I-8055.


