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Betreft: Verzoekschrift 0744/2007, ingediend door Hubert Busekros (Duitse 
nationaliteit), gesteund door 2 medeondertekenaars, over een verbod op 
thuisonderwijs in Duitsland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener en zijn vrouw hebber er om onderwijskundige redenen de voorkeur aan gegeven om 
hun dochter thuis les te geven, hetgeen de Duitse autoriteiten hebben geweigerd toe te staan. 
Aangezien de ouders weigerden met dit thuisonderwijs te stoppen, hebben de Duitse 
jeugdwelzijnsautoriteiten ingegrepen en werd de dochter, na een aantal bestuursrechtelijke 
maatregelen, tot haar 16e verjaardag uit haar ouderlijk huis geplaatst. Indiener voert aan dat 
Duitsland en Slowakije de enige EU-lidstaten zijn die thuisonderwijs niet toestaan, en is van 
mening dat deze situatie in strijd is met de letter en de geest van het EU-Handvest van de 
grondrechten en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Daarom verzoekt hij het 
Europees Parlement om zich over deze zaak te buigen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 december 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008.

I. Het verzoekschrift

Eerste indiener en zijn vrouw kregen te maken met het mislukken van hun dochter (derde 
indiener) op de openbare school die ze bezocht in Duitsland (Beieren). Melissa heeft een jaar 
overgedaan, omdat ze slechte cijfers haalde voor twee vakken (wiskunde en Latijn). Om te 
vermijden dat ze het hele jaar opnieuw alle schoolvakken moest volgen, hebben haar ouders, 
fervente voorstanders van thuisonderwijs, besloten haar thuis les te geven. De Duitse 
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autoriteiten hebben echter geweigerd thuisonderwijs aan het meisje toe te staan. De 
jeugdwelzijnsautoriteiten hebben ingegrepen en na een aantal waarschuwingen en een 
uitspraak van de lokale rechtbank, bekrachtigd door het Gerechtshof, is het meisje onder 
dwang meegenomen uit het ouderlijk huis en haar voogdij toevertrouwd aan een pleeggezin, 
tot haar 16e verjaardag. Gezien het feit dat de Duitse wet de verlenging van de voogdij over 
het kind in het pleeggezin na deze leeftijd niet toestaat, is het meisje na haar 16e verjaardag 
weer teruggekomen in het ouderlijk huis.

Aan de hand van een lange reeks argumenten protesteren indieners krachtig tegen het verbod 
op thuisonderwijs, tegen het onder dwang meenemen van hun dochter door de administratieve 
en politiële autoriteiten en tegen haar plaatsing in een pleeggezin, waarvan het adres 
bovendien niet bekend was bij de ouders van het meisje (ze hebben een beperkt omgangsrecht 
behouden en hun dochter op een andere locatie kunnen bezoeken). Tevens protesteren ze 
tegen het feit dat hun dochter, na haar mislukking op school, in een Hauptschule is geplaatst, 
hetgeen ze beschouwen als het schooltype van het laagste gehalte in Duitsland. Tot slot 
protesteren ze tegen de psychiatrische zorg die het meisje en zijzelf hebben ontvangen.

Indieners beroepen zich op een reeks bepalingen uit het EU-Handvest van de grondrechten:
 Artikel 6, Recht op vrijheid en veiligheid
 Artikel 7, Eerbiediging van het privé-leven en het familie- en gezinsleven
 Artikel 10, Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst
 Artikel 14, Recht op onderwijs
 Artikel 20, Gelijkheid voor de wet
 Artikel 21, Non-discriminatie
 Artikel 22, Culturele, godsdienstige en taalkundige verscheidenheid
 Artikel 24, Rechten van het kind
 Artikel 47, Recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig 

gerecht.

Ze beroepen zich eveneens op verscheidene bepalingen uit het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens:

 Artikel 8, Recht op eerbiediging van privé-leven, familie- en gezinsleven 
 Artikel 9, Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst
 Artikel 14, Verbod van discriminatie
 Aanvullend protocol nr. 1 – Artikel 2, Recht op onderwijs.

Ze voeren aan dat Duitsland en Slowakije de enige lidstaten van de Europese Unie zijn die 
thuisonderwijs niet toestaan, en zijn van mening dat deze situatie in strijd is met de letter en 
de geest van het EU-Handvest van de grondrechten en het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens. Daarom verzoeken ze het Europees Parlement om zich over deze zaak te buigen.

Tot slot voegen indieners aan hun verzoekschrift kopieën toe van hun correspondentie met de 
Duitse autoriteiten, evenals kopieën van vonnissen van Duitse rechtbanken waarbij deze zaak 
aanhangig is gemaakt.

II. Standpunt van de Commissie
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Zoals de Europese Commissie heeft bepaald in haar mededeling van 11 februari 2008 is er in 
het Gemeenschapsrecht geen bindende bepaling die een lidstaat ertoe zou kunnen verplichten 
het verplichte schoolonderwijs te vervangen door particulier thuisonderwijs. Deze kwestie 
valt namelijk enerzijds onder de opzet van het onderwijsstelsel en anderzijds onder de inhoud 
van het onderwijs, terreinen waarop de Gemeenschap uit hoofde van artikel 1491 van het 
Verdrag de activiteiten van de lidstaten slechts kan ondersteunen en aanvullen, zij het met 
volledige eerbiediging van hun verantwoordelijkheid.

Verder blijkt uit het dossier niet dat de door de Duitse autoriteiten in deze zaak genomen 
besluiten en maatregelen gemotiveerd werden door de nationaliteit van de indieners, hetgeen 
mogelijk onverenigbaar zou zijn geweest met Artikel 12 van het Verdrag.

De Commissie heeft geen algemene bevoegdheid om in te grijpen in afzonderlijke gevallen 
waarbij grondrechten worden geschonden. Ze kan slechts ingrijpen wanneer een schending 
van de grondrechten plaatsvindt in het kader van het Gemeenschapsrecht. Met andere 
woorden: de betreffende situatie moet samenhangen met het Gemeenschapsrecht. Wanneer 
iemand van mening is dat zijn of haar in het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 
vastgelegde grondrechten zijn geschaad, kan hij of zij een beroep instellen bij het Europees 
Hof voor de rechten van de mens, nadat alle nationale voorzieningen in rechte zijn uitgeput. 
Alle nuttige informatie over deze laatstgenoemde mogelijkheid is te vinden op het volgende 
adres: http://www.echr.coe.int/ECHR. Het Europees Hof voor de rechten van de mens, dat zetelt 
in Straatsburg, is geen instelling van de Europese Unie, maar van de Raad van Europa. 

III. Conclusie

Gezien het vorengaande kan de Commissie niet ingrijpen in deze zaak.

                                               
1

Artikel 149 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap:
1. De Gemeenschap draagt bij tot de ontwikkeling van onderwijs van hoog gehalte door samenwerking tussen de lidstaten aan 
te moedigen en zo nodig door hun activiteiten te ondersteunen en aan te vullen, met volledige eerbiediging van de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de inhoud van het onderwijs en de opzet van het onderwijsstelsel en van hun 
culturele en taalkundige verscheidenheid.
2. Het optreden van de Gemeenschap is erop gericht: 
— de Europese dimensie in het onderwijs tot ontwikkeling te brengen, met name door onderricht in en verspreiding van de talen 
der lidstaten;
— de mobiliteit van studenten en docenten te bevorderen, mede door de academische erkenning van diploma's en 
studietijdvakken aan te moedigen;
— de samenwerking tussen onderwijsinstellingen te bevorderen;
— de uitwisseling te bevorderen van informatie en ervaring omtrent de gemeenschappelijke vraagstukken waarmee de 
onderwijsstelsels van de lidstaten worden geconfronteerd;
— de ontwikkeling van uitwisselingsprogramma's voor jongeren en jongerenwerkers te bevorderen;
— de ontwikkeling van het onderwijs op afstand te stimuleren.
3. De Gemeenschap en de lidstaten bevorderen de samenwerking met derde landen en met de inzake onderwijs bevoegde 
internationale organisaties, met name met de Raad van Europa.
4. Om bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van dit artikel neemt de Raad: 
— volgens de procedure van artikel 251 en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's, stimuleringsmaatregelen aan, met uitsluiting van harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van 
de lidstaten,
— met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, op voorstel van de Commissie, aanbevelingen aan.


