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Inleiding

Samen met het Zweedse voorzitterschap van de Raad heeft de Commissie een omvattend 
programma voor de komende vijf jaar ingediend met het oog op de totstandbrenging van een 
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid ten dienste van de burger. Het is het 
"Programma van Stockholm" gedoopt en aanneming door de Europese Raad staat voor 
10 december 2009 op de agenda. Het is een vervolg op de voorgaande vijfjarenprogramma's voor 
dezelfde beleidssectoren, namelijk de programma's van Den Haag en Tampere. Het programma 
van Stockholm beslaat een groot aantal sectoren, en het specifieke doel van onderhavig 
document is de thema's eruit te lichten die samenvallen met problemen waarmee burgers zich tot 
de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement hebben gewend om oplossingen te 
vinden of gebruik te maken van hun recht van beroep. De bedoeling is aldus de verklaringen te 
schragen die in documenten van het voorzitterschap en van de Commissie worden afgelegd over 
het centraal stellen van de burger in het programma en over vergemakkelijking van het leven van 
de burger door te zorgen voor een Europees rechtsstelsel.

Uit het aantal verzoekschriften dat over tal van de in het programma vermelde onderwerpen is 
binnengekomen blijkt dat er nog steeds een brede kloof gaapt tussen de verwachtingen van de 
burgers en de wetgeving van de EU. In verzoekschriften wordt eveneens gewezen op een aantal 
problemen in verband met de tenuitvoerlegging van reeds bestaande wetgeving door lidstaten, 
die niet steeds strookt met de doelen van de EU-wetgeving1.

Volledige uitoefening van het recht van vrij verkeer

Via Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied 
van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden wordt ernaar gestreefd voor 
alle EU-burgers werkelijke verbetering tot stand te brengen en van de EU een zone van 
veiligheid, vrijheid en rechtvaardigheid te maken.

De Commissie verzoekschriften heeft aanzienlijke aantallen verzoekschriften ontvangen over de 
moeilijkheden die gezinsleden uit derde landen ondervinden bij het verkrijgen van 
verblijfsdocumenten in de lidstaten waar zij woonachtig zijn. Met name in het Verenigd 
Koninkrijk mogen verzoeken uitsluitend per post worden ingediend en het paspoort van de 
aanvrager dient ingesloten te zijn. Tal van indieners van verzoekschriften melden dat het soms 
acht maanden duurt vóór een aanvraag is afgehandeld, waardoor het in feite onmogelijk wordt 
gemaakt dat iemand reist, werkt of zelfs maar een bankrekening opent. Een Nederlands 
staatsburger die in het VK verblijft meldt dat hij meer dan zes maanden heeft moeten wachten 
voordat hij zijn zieke vader bij zich kon laten intrekken2.

Burgers van de nieuwe lidstaten beklagen zich er bij de Commissie verzoekschriften over dat de 
jaren die zij vóór de toetreding van het land waarvan zij staatsburger zijn in lidstaten hebben 
doorgebracht niet worden meegeteld voor een permanente verblijfsvergunning3.

Zelfs als uit derde landen afkomstige gezinsleden van EU-burgers er eenmaal in geslaagd zijn 
verblijfsdocumenten te verkrijgen, zijn hun problemen nog niet voorbij. Houders van door een 
lidstaat van de EU uitgegeven verblijfsvergunningen zijn specifiek vrijgesteld van visa-eisen als 
                                               
1 Zie Raadpleging Europese burgers 11 mei 2009.
2 Zie bijvoorbeeld verzoekschriften 1442/2008, 1068/2008, 55/2009, 143/2009, 384/2009, 422/2009.
3 Zie verzoekschrift 697/2009.



DT\791408NL.doc 3/6 PE428.214v02-00

NL

zij met hun uit de EU afkomstige huwelijkspartner reizen naar het land dat de 
verblijfsvergunning heeft verleend of binnen de Unie. De commissie heeft verzoekschriften 
ontvangen waaruit blijkt dat een groot aantal lidstaten eist dat houders van door een andere 
lidstaat uitgegeven verblijfsdocumenten bij het aanvragen van een inreisvisum een onevenredige 
hoeveelheid bewijzen overleggen van gezins- of andere banden, hetgeen duidelijk strijdig is met 
de bedoeling van de wetgever1.

De Commissie is van de problemen op de hoogte en zij heeft in juli 2009 richtsnoeren doen 
uitgaan voor de oplossing van de moeilijkheden bij de tenuitvoerlegging van de richtlijn 
(COM(2009)0313).

Bescherming van minderjarigen

De commissie heeft dit probleem vanuit twee verschillende invalshoeken aangepakt. Onlangs 
ontving zij een door 18 personen ondertekend verzoekschrift waarin met het oog op 
kinderbescherming werd aangedrongen op gezamenlijke normen voor de classificatie van films 
en andere amusementssoftware in de gehele EU. Doordat het geweld onder jongeren in 
Duitsland toenam, zijn de normen aangescherpt; zij zijn nu veel strenger dan in tal van andere 
lidstaten. Om te voorkomen dat deze normen worden omzeild via de aanschaf van audiovisuele 
producten uit landen met soepeler normen, wordt verzocht om gezamenlijke strengere normen in 
de gehele EU. Doel hiervan is a) bescherming van jongeren; b) gelijke marktomstandigheden, c) 
gelijkschakeling van de prijzen en d) bemoeilijking van illegale aankoop2. 

Het andere probleem, dat door enkele honderden indieners van verzoekschriften en 
correspondenten wordt aangekaart, en waarmee de Commissie verzoekschriften zich heeft bezig 
gehouden, is dat de Duitse instanties niet-Duitse ouders die gescheiden zijn van een Duitse 
partner, zouden discrimineren in verband met aansluitend contact onder toezicht met hun 
kinderen. Tal van indieners van verzoekschriften maken gewag van door het Jugendamt 
regelmatig toegepaste procedures uit hoofde waarvan de niet-Duitse ouder bijvoorbeeld wordt 
verplicht gedurende bezoeken onder toezicht in het Duits met het kind te spreken. Niet-naleving 
resulteert naar verluidt in beëindiging van het bezoek en weigering van verdere bezoeken. Het 
verbod op het gebruik van de moedertaal wordt discriminerend en schadelijk voor de 
gevoelskwaliteit van de ouder-kind-verhouding geacht3. Er worden ernstige vragen gesteld over 
de rechten van het kind en de rechten van stellen die gescheiden (van tafel en bed) zijn. Er zijn 
dus grondrechten in het geding en de zaak is door de commissie rechtstreeks verwezen naar de 
Duitse instanties.

Deelname aan het democratische leven in de Unie

Stemrecht: In artikel 19, lid 1, van het EG-Verdrag wordt bepaald dat iedere burger van de Unie 
die verblijf houdt in een lidstaat waarvan hij geen onderdaan is, het actief en passief kiesrecht 
[bezit] bij gemeenteraadsverkiezingen in de lidstaat waar hij verblijft, onder dezelfde 
voorwaarden als de onderdanen van die staat. In artikel 7, lid 1, van Richtlijn 94/80 tot 
vaststelling van de wijze van uitoefening van deze rechten wordt bepaald dat de kiezer bij 

                                               
1 Zie verzoekschrift 830/2006.
2 Zie verzoekschrift 645/2009.
3 Zie verzoekschriften 38/2006, 712/2006, 713/2006, 848/2006, alsmede werkdocument PE418.136 over de 
vermeende discriminerende en arbitraire maatregelen van jeugdzorginstanties in bepaalde lidstaten, met name het 
Jugendamt in Duitsland.
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gemeenteraadsverkiezingen in de lidstaat van verblijf het actieve kiesrecht uit[oefent ] indien hij 
blijk heeft gegeven van de wil daartoe.

In 2007 heeft de Commissie verzoekschriften van EU-burgers die in bepaalde delen van Spanje 
en Malta woonachtig zijn tal van klachten ontvangen over de chaotische organisatie van de 
inschrijving als kiezer1.
Voor de Europese verkiezingen vragen burgers om gemeenschappelijke voorschriften in alle 
lidstaten ten aanzien van de verlening van kiesrecht en uitvoeringsvoorwaarden2.
De Commissie verzoekschriften is verantwoordelijk voor de betrekkingen met de ombudsman
die optreedt als hoeder van de doorzichtigheid met betrekking tot de contacten van de burger met 
de Europese instellingen.

De uitvoeringsvoorwaarden voor het burgerinitiatief overeenkomstig het Verdrag van Lissabon 
moeten nog worden opgesteld. De Commissie verzoekschriften bevestigt andermaal de betekenis 
van het burgerinitiatief, omdat dit een nieuw democratisch instrument is door middel waarvan de 
burgers rechtstreeks kunnen deelnemen aan de vormgeving van EU-beleid en zij dringt er 
andermaal op aan verantwoordelijk te worden gesteld voor het toezicht op de tenuitvoerlegging 
van de regelgeving inzake het burgerinitiatief door ervoor te zorgen dat voorstellen van burgers 
worden behandeld op vergaderingen van de Commissie verzoekschriften. Ter ondersteuning van 
de burgergerichte nadruk in het programma van Stockholm, moet het een helder beleidsdoel zijn 
dat de burgers onverwijld gebruik kunnen maken van dit nieuwe recht. Verzoekt de Commissie, 
afhankelijk van het resultaat van het tweede Ierse referendum, dan ook onmiddellijk daarna een 
groenboek in te dienen over het Europees brgerinitiatief.

Wederzijdse erkenning

De commissie heeft een aantal verzoekschriften ontvangen van paren van gelijk geslacht die 
bijvoorbeeld in het VK een samenlevingscontract hadden gesloten, maar woonachtig waren in 
Frankrijk waar hun status niet wordt erkend. Hoofdprobleem waren de belastingtechnische 
gevolgen van het feit dat men als ongehuwd werd beschouwd. Intussen wordt in Frankrijk de wet 
aangepast zodat burgerlijke samenlevingsverbanden die in andere lidstaten zijn aangegaan, 
worden erkend als gelijk aan het PACS (Pacte civile de solidarité). Het feit dat partnerschappen 
tussen stellen van gelijk geslacht in Polen niet worden erkend is eveneens aanleiding geweest tot 
een aantal verzoekschriften3.

De problemen waarmee grensoverschrijdende families bij overlijden of scheiding te maken 
hebben in verband met de afwikkeling van erfenissen en de eigendom van onroerend goed zijn 
voor steeds meer EU-burgers voelbaar. Deze sector moet ongetwijfeld worden aangepakt om in 
de gehele EU te zorgen voor gelijke omstandigheden.

De overdraagbaarheid van sociale rechten (pensioenen, invaliditeitsuitkering) wordt vaak onder 
de aandacht van de commissie gebracht. Burgers stuiten vaak op problemen in verband met de 
uitkering van pensioenen in andere lidstaten van de EU dan waar zij hun pensioenrechten hebben 
opgebouwd. Ook vechten mensen die hun pensioenrechten in verschillende lidstaten hebben 
                                               
1 Ze verzoekschriften 0491/2007, 0492/2007, 0797/2008.
2 Ze verzoekschrift 268/2009.
3 Ze bijvoorbeeld verzoekschrift 829/2008. De Commissie heeft in oktober 2008 een onderzoek gepresenteerd 
waarin de huidige wetgeving inzake burgerlijke staat in alle lidstaten en de gevolgen van uitvoering daarvan in de 
praktijk worden geanalyseerd: 
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/study_ms_legislation_country_reports_en.pdf.
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opgebouwd soms de wisselkoersen aan. Mensen aan wie vóór 1992 - toen de wederzijdse 
erkenning van kracht werd - invaliditeitspensioenen zijn toegekend en die zich vervolgens in een 
andere lidstaat hebben gevestigd, hebben problemen gehad met de voortzetting van de 
uitkeringsverplichting door de lidstaat van herkomst die het recht oorspronkelijk had toegekend1.

Visumbeleid

In de Oereenkomst van Schengen wordt een gezamenlijk beleid bepaald voor kortlopende visa, 
maar kennelijk is de toepassing, blijkens het grote aantal verzoekschriften dat terzake 
binnenkomt, fragmentarisch en afhankelijk van willekeurige grillen van ambtenaren op 
consulaten en luchthavens. De verhalen die in verzoekschriften worden verteld over gebrek aan 
voorlichting, kosten die worden gemaakt terwijl de aanvraag vervolgens zonder opgaaf van 
redenen wordt afgewezen, geweigerde bona fide sponsors (Europese burgers die staatsburgers 
van derde landen uitnodigen en borg staan voor hun verblijf), hechtenis en uitwijzing in 
tegenspraak met de voorschriften, spreken boekdelen over de noodzaak van logische samenhang 
en helderheid met betrekking tot het visabeleid van de EU en de tenuitvoerlegging daarvan2.

Gezinsleden uit derde landen die zich verplaatsen met of zich voegen bij een EU-burger in een 
ander land dan dat waarvan deze staatsburger is, hebben het recht een inreisvisum te verkrijgen. 
Deze visa moeten hen snel, gratis en tegen overlegging van slechts zo gering mogelijke bewijzen 
van identiteit en gezinsbanden worden toegekend. In de praktijk wordt in de binnengekomen 
verzoekschriften een beeld geschilderd van lange termijnen en onredelijke verzoeken om 
documenten.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In dit document wordt een aantal belangrijke thema's samengevat die door de burgers aan de 
Commissie verzoekschriften zijn voorgelegd over onderwerpen waarvan het de bedoeling is dat 
zij in het kader van het programma van Stockholm worden aangepakt. Het is geenszins een 
uitputtend onderzoek. Veel van de problemen waarop de Commissie verzoekschriften wordt 
gewezen zijn het gevolg van gebrekkige of ontbrekende tenuitvoerlegging door de lidstaten. De 
burgers beschouwen de problemen als een aantasting van hun rechten en verwachten van de EU 
dat zij deze herstelt. Dit is een kans om te tonen welke toegevoegde waarde de EU voor de 
burger kan hebben.

De Commissie verzoekschriften steunt dan ook ten volle de doelen die in het programma van 
Stockholm worden uiteengezet en verzoekt de Commissie deze om te vormen tot 
wetgevingsvoorstellen op de grondslag van de overwegingen die in de resolutie van het 
Parlement naar voren worden gebracht.

De Commissie verzoekschriften verzoekt de lidstaten voorts erop toe te zien dat de bestaande 
wetgeving volledig en correct wordt uitgevoerd, en hun communicatie met de burgers volledig 
openbaar te maken.

Met name

                                               
1 Zie verzoekschrift 876/2008.
2 Ze verzoekschriften 624/2009, 951/2009, 979/2009, enz. 
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 met betrekking tot het vrije verkeer van uit derde landen afkomstige gezinsleden van EU-
burgers, die in andere lidstaten dan de lidstaat waarvan zij de nationaliteit bezitten gebruik 
wensen te maken van hun rechten uit hoofde van het Verdrag. Kennelijk worden in tal van 
lidstaten de consequenties van Richtlijn 2004/38/EG niet geheel en al doorgrond, te weten dat 
uit derde landen afkomstige gezinsleden van EU-burgers die gebruik maken van hun in het 
Verdrag verankerde recht op vrij verkeer, dezelfde behandeling dienen te ontvangen. Voorts 
dienen de relevante bepalingen voor aanvragers gemakkelijk te begrijpen te zijn en zij moeten 
doelmatiger worden uitgevoerd;

 met betrekking tot de bescherming van minderjarigen tegen pornografie en geweld in de 
media, door de opstelling van helder omschreven juridische en regelgevende parameters die 
door de verantwoordelijke instanties in de gehele EU moeten worden toegepast;

 met betrekking tot gelijke behandeling van ouders en de rechten van het kind, ongeacht hun 
nationaliteit, door ouders toe te staan zich, als zij gebruik maken van hun bezoekrechten, te 
bedienen van hun moedertaal, en door alle vormen van discriminatie in dit verband te 
voorkomen; 

 soepele en doorzichtige procedures voor de registratie van EU-burgers voor 
gemeenteraadsverkiezingen in andere lidstaten van de EU waar zij zich gevestigd hebben, in 
de gehele EU geharmoniseerde normen voor registratie als kiezer tijdens Europese 
verkiezingen;

 onderling afgestemde juridische kaders voor huwelijken, geregistreerde partnerschappen (ook 
van stellen van gelijk geslacht) en testamenten ter versoepeling van de afhandeling van 
erfenissen en de verdeling van onroerend goed als er sprake is van grensoverschrijdende 
gezinnen;

 erkenning van het recht op sociale uitkeringen en pensioenen in de gehele EU en meer 
vooruitgang in verband met de wederzijdse overeenkomsten tussen lidstaten, met name op het 
gebied van gezondheidszorg voor niet-pensioengerechtigde EU-burgers die zich vestigen in 
een andere lidstaat;

 een gezamenlijk kader voor kortlopende visa en in aansluiting daarop een consequente en 
doorzichtige toepassing door de lidstaten.


