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'Het Verslag over het EU-burgerschap 2010. Het wegnemen van de belemmeringen voor de 
rechten van EU-burgers1' werd in oktober 2010 gepubliceerd door de Europese Commissie.
Uitgaande van de suggestie in het verslag van het Europees Parlement over 'Problemen en 
perspectieven van het Europese burgerschap' van 20 maart 20092, heeft de Commissie het 
maatschappelijk middenveld geconsulteerd en een scorebord gemaakt van de belangrijkste 
belemmeringen die burgers ondervinden bij het uitoefenen van hun rechten in andere 
lidstaten.

Het 'Verslag over het EU-burgerschap 2010' is ook uitgebreider dan de voorgaande verslagen, 
die hoofdzakelijk een beschrijvende samenvatting gaven, vereist door artikel 25 VWEU, van 
de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot het EU-burgerschap in de betreffende 
periode van drie jaar. Er worden 25 belemmeringen aangewezen die burgers ervaren in 
verschillende rollen (als privépersoon, consument, inwoner, student, toerist, 
beroepsbeoefenaar of politicus) en er worden oplossingen geopperd om deze belemmeringen 
weg te nemen.

Dit ontwerpverslag volgt nauwlettend de acties die door de Europese Commissie zijn 
voorgesteld vanuit het perspectief van de verzoekschriften die door de Commissie 
verzoekschriften zijn ontvangen gedurende de referentieperiode 2008-2010. Hiertoe zijn meer 
dan 300 relevante verzoekschriften geanalyseerd.

Verzoekschriften bieden rechtstreekse feedback van burgers over de tenuitvoerlegging van 
divers beleid en meten de mate van tevredenheid met de Europese Unie. Indieners van 
verzoekschriften wonen commissievergaderingen bij en krijgen de mogelijkheid om deel te 
nemen aan een transparante, rechtstreekse dialoog met leden van het Europees Parlement.

In de afgelopen jaren is een toenemend aantal verzoekschriften geregistreerd met betrekking 
tot problemen die EU-burgers ondervinden die hun recht op vrij verkeer uitoefenen. De 
statistische gegevens uit de jaarverslagen van de Commissie verzoekschriften laten zien dat de 
aan vrij verkeer gerelateerde kwesties ongeveer 25 % van het totaal aantal ontvangen 
verzoekschriften bedragen.

De jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft steeds meer inhoud 
gegeven aan het Europees burgerschap en heeft vrij verkeer op de voorgrond geplaatst, als het 
grondrecht dat naar een brede reeks andere essentiële rechten leidt. Vrij verkeer is een van de 
meest gekoesterde successen van de EU. Uit een recente Eurobarometer-enquête blijkt dat 'het 
recht dat het meest bekend is bij EU-burgers nog steeds het recht op vrij verkeer en verblijf 
is', waarbij 88 % van de mensen dit recht erkent3.

Toch is het vrij verkeer van personen het minst ontwikkeld van de vier vrijheden die zijn 
vastgelegd in de Verdragen (d.w.z. vrij verkeer van goederen, kapitaal, diensten en personen).
Hoewel er in dit opzicht aanzienlijke vooruitgang is geboekt, getuigen talrijke 
verzoekschriften na de inwerkingtreding van deze 'burgerschapsrichtlijn'4 van het feit dat er 
                                               
1 COM(2010) 603 definitief.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-
0204&language=EN&ring=A6-2009-0182.
3 Eurobarometer, European Union citizenship – analytical report, (Flash EB-serie nr. 294, oktober 2010).
4 Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten 
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nog steeds veel problemen zijn met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de richtlijn.
Sommige lidstaten erkennen de rechten van gezinsleden uit derde landen niet volledig. Uit 
meerdere verzoekschriften is bijvoorbeeld gebleken dat het Verenigd Koninkrijk niet toestond 
dat gezinsleden uit andere dan EU-landen het land zonder visum binnenkwamen, zelfs al 
hadden ze verblijfsvergunningen die door een andere lidstaat waren uitgegeven. De 
autoriteiten in het VK vroegen om een buitensporig aantal documenten, verwerkten de 
aanvragen met buitensporige vertragingen en behielden de originele documenten. Na de 
interventie van de Europese Commissie, op basis van de vele ontvangen klachten en 
verzoekschriften, zijn er enkele verbeteringen aangebracht in de administratieve procedures.

Sommige landen hebben verblijfsvergunningen met een beperkte geldigheidsduur verstrekt 
(in strijd met artikel 11, lid 1) of hebben het beginsel van 'gelijke behandeling' (zoals 
vastgelegd in artikel 24) geschonden door Europese burgers die op hun grondgebied 
verblijven krachtens de richtlijn minder gunstig te behandelen dan hun eigen ingezetenen.

In Zweden kunnen besluiten om de aanvraag van een verblijfsvergunning af te wijzen niet 
worden herzien, en burgers worden zo beroofd van hun primaire recht op beroep. Nederlandse 
ingezetenen die in het buitenland wonen, ondervinden problemen bij het vernieuwen van hun 
reisdocumenten.

Burgers ondervinden vaak problemen bij de toegang tot socialezekerheidsrechten, in het 
bijzonder omdat de betreffende wetgeving complex en moeilijk te begrijpen is en soms onjuist 
wordt toegepast door de relevante autoriteiten. Vaak vullen ze de verkeerde formulieren in of 
missen ze de termijn voor het indienen van de juiste documentatie omdat ze niet goed zijn 
geïnformeerd of omdat ze de niet de juiste instructies hebben kunnen vinden voordat ze hun 
eigen land verlieten.

Er zijn meerdere verzoekschriften ontvangen van ingezetenen van het VK die in een ander 
EU-land wonen betreffende de weigering door de regering van het VK om hen uitkeringen te 
verstrekken, zoals een onderhoudsuitkering voor gehandicapten (Disability Living 
Allowance), een verzorgingstoelage voor gehandicapten (Attendance Allowance) of een 
zorgtoelage (Carer's Allowance), ondanks het feit dat het Hof van Justitie van de Europese 
Unie deze had gekwalificeerd als uitvoerbare uitkeringen bij ziekte1.
Een zaak die door een indienster2 werd aangebracht, was eveneens het onderwerp van een 
verzoek om een prejudiciële beslissing, dat in juli 2011 leidde tot een belangrijk arrest van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie (C-503/09). Het arrest stelde dat een dergelijke "past 
presence test" (deze stelt dat een Britse burger die aanspraak doet op een uitkering vanuit het 
buitenland minstens 26 van de 52 weken in het Verenigd Koninkrijk moet doorbrengen) 
alleen kan worden opgelegd bij gebrek aan een ander passend verband met het 
socialezekerheidsstelsel in het VK.

Het Hof van Justitie heeft grote nadruk gelegd op het concept burgerschap en op de rechten 

                                                                                                                                                  
voor de burgers van de Unie en hun familieleden.([2004] PB L158/77).
1 Zaak C-299/05 van 18.10.2007.
2 Verzoekschrift 0876/2008, ingediend door Lucy Jane Marie Stewart (Britse nationaliteit), over haar recht op 
een arbeidsongeschiktheidsuitkering wanneer zij in een andere lidstaat van de EU woont dan de staat waarvan zij 
staatsburger is.
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die hieraan zijn verbonden. Het heeft onderstreept dat het onverenigbaar met burgerrechten 
zou zijn indien een burger in de lidstaat waarvan hij onderdaan is, minder gunstig kon worden 
behandeld dan wanneer hij geen gebruik zou hebben gemaakt van de door het Verdrag 
verleende rechten inzake vrij verkeer.

De Commissie verzoekschriften heeft het verzoekschrift met kracht ondersteund sinds het in 
2008 is binnengekomen en heeft zich gemengd in een constructieve dialoog met de bevoegde 
Britse autoriteiten en de Europese Commissie over deze kwestie. In november 2009 hebben 
indienster en haar gezinsleden de mogelijkheid gehad om een commissievergadering bij te 
wonen en hun zaak volledig toe te lichten aan leden van de commissie en 
vertegenwoordigende ambtenaren van de Europese Commissie.

Indieners hebben ook verteld over hun problemen met betrekking tot de erkenning van hun 
diploma's of kwalificaties en soms over de slechte omzetting of tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 2005/36/EG1.

De gedragscode die is opgesteld voor de toepassing van Richtlijn 2005/36/EG lijkt niet al te 
bekend te zijn of correct te worden nageleefd door de bevoegde autoriteiten. In sommige 
gevallen hebben de autoriteiten aanvragers verzocht om aanvullende documenten in te dienen, 
naast de documenten die in de bijlagen worden genoemd, of hebben ze onevenredige taaltests 
opgelegd. In meerdere landen zijn vertragingen bij het omzetten van de richtlijn gemeld.
Apothekers met kwalificaties uit een andere lidstaat klaagden omdat hen de toegang tot het 
beheer van nieuwe apotheken in het Verenigd Koninkrijk werd ontzegd, als gevolg van een 
beperkende interpretatie van artikel 21, lid 4 van de richtlijn.

Een overvloed aan bevoegde autoriteiten, op nationaal of lokaal niveau, veroorzaakt 
verwarring over het juiste orgaan waartoe indieners van een verzoekschrift zich moeten 
wenden. Langdurige procedures en bureaucratie kunnen ook als afschrikking fungeren.

Flagrante discriminatie op grond van nationaliteit werd in talrijke gevallen duidelijk in het 
geval van docenten vreemde talen ('lettori') in Italië, die al tientallen jaren worstelen tegen 
discriminerende behandeling met betrekking tot vaste benoemingstermijnen, 
loopbaanontwikkeling, pensioenen en sociale zekerheid.

Indieners hebben hun zorg uitgesproken over de belemmeringen die worden ondervonden 
door mensen met een handicap wanneer zij hun recht op vrij verkeer uitoefenen, zoals het 
gebrek aan passende vervoersfaciliteiten.

Problemen op het gebied van familierecht werden voornamelijk duidelijk met betrekking tot 
kindervoogdij in het geval van een scheiding of erkenning van partnerschappen die in een 
andere lidstaat waren geregistreerd.

Met betrekking tot grensoverschrijdende echtscheidingen klaagden indieners hoofdzakelijk 
over de enorme kosten die hiermee gemoeid gaan, langdurige procedures, het gebrek aan 
toereikende informatie over vigerende wetten en rechtsbevoegdheid.

                                               
1 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties.
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Kwesties inzake belastingheffing kunnen belangrijke belemmeringen betekenen voor het 
uitoefenen van het recht op vrij verkeer. Dezelfde auto kan in meerdere landen zijn belast, na 
opeenvolgende veranderingen van woonplaats. Wanneer burgers van het ene land naar het 
andere verhuizen, moeten ze registratiebelasting betalen die soms exorbitant hoog is. Dubbele 
belastingheffing (over erfenissen, pensioenen, dividenden of inkomsten) komt ook zeer vaak 
voor.

Meerdere verzoekschriften illustreren problemen die gerelateerd zijn aan het niet erkennen 
van documenten van de burgerlijke stand. Procedures voor de erkenning van documenten 
kunnen extreem tijdrovend en zeer kostbaar zijn, met name voor vertaling of authenticatie.
Sommige indieners hebben problemen gemeld met betrekking tot de taalkundige omzetting 
van hun namen overeenkomstig de cultuur van het land waar ze naar toe verhuisden. Anderen 
klaagden over de problemen die ze ondervonden toen ze probeerden hun pasgeboren kinderen 
te registreren in hun nieuwe staat van verblijf. Er is gebleken dat Poolse autoriteiten weigeren 
om certificaten van de burgerlijke stand te verstrekken aan personen die van plan zijn om een 
homoseksueel partnerschap of huwelijk aan te gaan in een andere lidstaat.

Het idee van een Europees identiteitsbewijs, dat toegang zou bieden tot verblijf, 
werkgelegenheid en socialezekerheidsrechten, is geopperd.

Er zijn meerdere problemen gemeld die betrekking hebben op de uitoefening van het actief en 
passief stemrecht bij Europese en gemeenteraadsverkiezingen.

Sommige indieners die in Malta of Spanje wonen, konden niet stemmen bij Europese 
verkiezingen als gevolg van administratieve fouten of gebrek aan juiste informatie. Andere 
indieners klaagden over het feit dat ze geen lid mochten worden van een politieke partij in 
hun nieuwe staat van verblijf of omdat ze niet mochten stemmen bij de nationale 
parlementsverkiezingen in hun staat van verblijf, zelfs al woonden ze al langer dan tien jaar in 
dat land. Sommige burgers gaven aan bezorgd te zijn over het feit dat hen het stemrecht werd 
ontnomen in hun land van herkomst nadat ze een bepaalde periode in het buitenland waren 
geweest.

Tot slot richt de rapporteur zich op het belang van informele netwerken voor 
probleemoplossing (Solvit, de website 'Uw Europa') en een uitgebreid communicatiebeleid, 
met als doel het waarborgen dat burgers volledig kunnen profiteren van hun rechten die zijn 
vastgelegd in de Verdragen.

Hoewel burgerrechten duidelijk zijn vastgelegd in de EU-wetgeving, worden ze in de praktijk 
niet altijd gehandhaafd. Daarom voelen veel mensen zich ontgoocheld over het Europees 
project. De Commissie verzoekschriften probeert om deze tekortkomingen te herstellen door 
burgers in het centrum van haar activiteiten te plaatsen. De commissie maakt gebruik van haar 
politieke invloed en gaat een rechtstreekse dialoog aan met nationale of regionale autoriteiten 
in de betreffende lidstaten, en probeert een snelle buitengerechtelijke oplossing te vinden voor 
de voorgelegde kwesties. In gevallen waar beweringen van ernstige schendingen van 
Europees recht worden gedaan, en die verdere bestudering door het Hof van Justitie van de 
Europese Unie behoeven, werkt de Commissie verzoekschriften nauw samen met de Europese 
Commissie om een inbreukprocedure te starten. Dientengevolge worden burgerrechten 
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voortdurend gestimuleerd en gewaarborgd via de verzoekschriftenprocedure.


