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nationaliteit), over de nieuwe Hongaarse wetgeving die dakloze onderdanen straft

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De klacht van indiener is gericht tegen de Hongaarse regering die dakloze onderdanen vanaf 
1 januari 2012 op basis van een wet een financiële boete van 700 euro en mogelijk een 
gevangenisstraf oplegt. Indiener denkt dat het strafbaar stellen van deze situaties in een tijd 
van besparingsmaatregelen niet gepast is voor een lidstaat van de Europese Unie en de 
mensenrechten ondermijnt. Hij voegt eraan toe dat de bezettingsgraad van de gevangenissen 
al 138% van hun capaciteit bedraagt. Hij vraagt de onmiddellijke tussenkomst van de 
Europese Unie om de toepassing van deze bepalingen te voorkomen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 maart 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 april 2013

Krachtens het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie beschikt de Commissie niet over algemene bevoegdheden om in te 
grijpen. Zij kan dit alleen doen als er sprake is van een kwestie die betrekking heeft op recht 
van de Europese Unie.

Volgens artikel 51, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn de 
bepalingen van het Handvest uitsluitend gericht tot de lidstaten wanneer deze het recht van de 
Unie ten uitvoer leggen. Blijkens de verstrekte informatie heeft de bedoelde kwestie geen 
betrekking op de tenuitvoerlegging van het Unierecht. Maatregelen ter bestrijding van 
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dakloosheid in een lidstaat vallen in eerste instantie onder de verantwoordelijkheid van de 
nationale, regionale en plaatselijke autoriteiten. In zulke kwesties is het aan de lidstaat om te 
garanderen dat zijn verplichtingen met betrekking tot de grondrechten - voortkomend uit 
internationale overeenkomsten en nationale wetgeving - worden gerespecteerd.

De Commissie is zich echter bewust van de daklozenproblematiek, een van de meest extreme 
vormen van sociale uitsluiting. In het gezamenlijk verslag over sociale bescherming en sociale 
integratie 2010 wordt erop aangedrongen nationale of regionale actieplannen op het gebied 
van dakloosheid te ontwikkelen en uit te voeren en worden een aantal aspecten vastgesteld die 
in deze plannen moeten worden opgenomen. Maatregelen op Europees niveau zijn bedoeld als 
aanvulling op activiteiten in de lidstaten, die de primaire bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid hebben op het gebied van de bestrijding van dakloosheid. Europese 
fondsen worden ingezet ter ondersteuning van activiteiten zoals de evaluatie van op 
huisvesting gericht beleid ter bestrijding van dakloosheid, een studie inzake het verband 
tussen dakloosheid en migratie, of Europese ngo-netwerken. De Commissie pleit voor een 
beter gebruik van het EFRO en het ESF, bevordert een dialoog tussen belangrijke spelers en 
moedigt de lidstaten aan zich in te spannen voor de bestrijding van deze meest extreme vorm 
van sociale uitsluiting in het kader van het Europees platform tegen armoede en sociale 
uitsluiting. In haar op 20 februari goedgekeurde pakket sociale-investeringsmaatregelen heeft 
de Commissie de lidstaten bovendien aangemoedigd structurele hervormingen ten uitvoer te 
leggen met het oog op de bestrijding van dakloosheid, alsmede benadrukt dat het strafbaar 
stellen van dakloosheid inefficiënt, stigmatiserend en duur is en dat hierbij niet de sociale 
context van dakloosheid wordt aangepakt.

Conclusie

Gezien de door indiener verstrekte gegevens en het gemis van bevoegdheid van de EU in deze 
kwestie, ziet de Commissie in deze zaak geen mogelijkheid tot verdere bemoeienis.

Indiener kan met zijn zaak naar de nationale autoriteiten stappen, met inbegrip van de 
gerechtelijke autoriteiten. Als indiener meent dat zijn in het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens gewaarborgde rechten of vrijheden zijn geschonden, 
kan hij een klacht indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.


