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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster woont met haar Zuid-Afrikaanse echtgenoot en hun kinderen tijdelijk in Duitsland 
en geeft er om pedagogische en familiaire redenen de voorkeur aan haar kinderen thuis te 
onderwijzen, wat de Duitse autoriteiten echter niet toestaan. Zij beweert dat Duitsland de 
enige lidstaat van de EU is waar thuisonderwijs niet is toegestaan, en betoogt dat dit in strijd 
is met letter en geest van Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad betreffende het vrije 
verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap. Dientengevolge verzoekt zij het Europees 
Parlement hier werk van te maken.

2. Ontvankelijkheid

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

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 februari 2008.

Indienster, Iers onderdaan, woont in Duitsland met haar Zuid-Afrikaanse echtgenoot en haar 
kinderen. Omdat ze niet verplicht wil zijn haar kinderen in het kader van de leerplicht naar 
een door de Duitse autoriteiten (in het onderhavige geval van de deelstaat Nedersaksen) 
erkende openbare of particuliere school te sturen, geeft zij er de voorkeur aan hen thuis te 
onderwijzen, een optie die de Duitse autoriteiten niet in overeenstemming achten met de 
nationale wettelijke voorschriften, ondanks dat deze volgens indienster niet alleen in haar land 
van herkomst (Ierland) wordt erkend, maar eveneens in alle andere lidstaten.

Indienster draagt een aantal argumenten aan, waaronder: 
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 Regelmatige wijzigingen in de woonplaats van het gezin in verband met het beroep 
van haar man (ingenieur in de ruimtevaartsector). 

 Continuïteit in het onderricht van de kinderen, die aan het eind van hun middelbare 
opleiding in Ierland examen moeten doen; voor dit examen zullen ze niet zo makkelijk 
slagen indien de continuïteit in hun studie wordt doorbroken als ze in het Duitse 
onderwijsstelsel worden opgenomen. 

 Het andere alternatief, de kinderen naar een internationale school in Duitsland sturen, 
is door het gezin om financiële en sociale redenen verworpen: de kinderen moeten 
meer contact hebben met de lokale gemeenschap, wat volgens indienster niet mogelijk 
is als ze naar een internationale school gaan. De enige oplossing die volgens haar 
overblijft, is de kinderen thuis privé-onderwijs geven.

 Redenen die verband houden met de mobiliteit van studenten en het vrije verkeer van 
werknemers, wat tevens de mogelijkheid inhoudt van integratie van hun gezin in het 
gastland, op de manier die hun het beste schikt.

 Redenen die verband houden met de taalkundige en culturele diversiteit: volgens 
indienster wordt deze diversiteit beter bevorderd door thuisonderwijs dan door het 
onderwijs dat op de Duitse scholen wordt gegeven.

 Redenen die verband houden met het rapport van de Verenigde Naties over de rechten 
van de mens op het gebied van onderwijs, dat Duitsland zou vragen meer openheid te 
betrachten naar afstandsonderwijs en thuisonderwijs.

Tot slot voegt indienster bij haar verzoekschrift kopieën van haar briefwisseling met de Duitse 
autoriteiten, alsmede een reeks documenten over de pluralistische benadering van het 
onderwijs in diverse landen in de wereld, en verklaart zij dat haar verzoekschrift de steun 
heeft van twee leden van het Europees Parlement: Kathy Sinnott, EP-lid voor het kiesdistrict 
Ireland South, van de Fractie Onafhankelijkheid/Democratie, en Hiltrud Breyer, Duits EP-lid, 
van de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie.

Standpunt van de Commissie

De Commissie stelt vast dat er geen bindende bepaling is in het Gemeenschapsrecht die een 
lidstaat zou kunnen verplichten de leerplicht te vervangen door privé-onderwijs thuis. Dit 
aspect valt immers enerzijds onder de opzet van het onderwijsstelsel en anderzijds onder de 
inhoud van het onderwijs, terreinen waarop de Gemeenschap krachtens artikel 1491 van het 
                                               
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:
— 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;
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Verdrag slechts de activiteiten van de lidstaten kan ondersteunen en aanvullen, echter met 
volledige eerbiediging van de verantwoordelijkheid van de lidstaten.

Gelet op het bovenstaande acht de Commissie het niet juist dat zij zich in de discussie mengt 
over de algemene steekhoudendheid van elke van de door indienster naar voren gebrachte 
argumenten, zoals bijvoorbeeld: 

 de vraag of de ontwikkeling van de sociale relaties en de integratie in het lokale 
sociale leven meer worden bevorderd door thuisonderwijs of door algemeen onderwijs 
op een school, inclusief een internationale school;

 de vraag welke verschillende voorwaarden en bepalingen elke lidstaat hanteert voor 
thuisonderwijs, in tegenstelling tot algemeen onderwijs op school. Daaruit zou 
namelijk blijken dat een dergelijk thuisonderwijs een uitzonderingsgeval blijft. 

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2009.

Aan dit dossier is aanvullende informatie toegevoegd in de vorm van, ten eerste, een verslag 
van de presentatie die is gehouden tijdens de zitting van de Commissie verzoekschriften op 17 
juli 2008, en, ten tweede, informatie verstrekt door indienster, die wijst op een nieuwe 
aanvraag voor homeschooling in Duitsland, welke eveneens is afgewezen.

De presentatie die indienster op 17 juli 2008 hield voor de Commissie verzoekschriften, 
gesteund door mevrouw Kathy Sinnott, EP-lid, leidde tot een diepgaand debat. Het verbod op 
homeschooling in Duitsland werd door sommige afgevaardigden beschouwd als een 
ongerechtvaardigde maatregel voor een leerling die deel uitmaakt van een gezin dat geen 
andere mogelijkheden heeft om te zorgen voor continu en coherent onderricht aan de kinderen 
die slechts tijdelijk in Duitsland verblijven. Een wet uit het jaar 1938 staat homeschooling
inderdaad in de weg. Er werden voorbeelden aangehaald van andere lidstaten van de Europese 
Unie en van andere landen op de wereld (bijvoorbeeld de Verenigde Staten).

Indienster eist in feite gelijke behandeling van Duitse kinderen die in het buitenland wonen en 
die volgens indienster gebruik mogen maken van de mogelijkheid tot homeschooling, en 
kinderen uit andere lidstaten die niet door hun ouders thuis onderwezen mogen worden 
(homeschooling).

De Commissie kan echter slechts haar standpunt bevestigen dat zij in haar eerste mededeling 
tot uitdrukking heeft gebracht, namelijk dat er geen bepaling is in het Gemeenschapsrecht die 
een lidstaat in bepaalde gevallen zou kunnen verplichten de leerplicht te vervangen door 
                                                                                                                                                  
— 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.
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privé-onderwijs thuis. Dit aspect valt immers enerzijds onder de opzet van het 
onderwijsstelsel en anderzijds onder de inhoud van het onderwijs, terreinen waarop de 
Gemeenschap krachtens artikel 149 van het Verdrag slechts de activiteiten van de lidstaten 
kan ondersteunen en aanvullen, echter met volledige eerbiediging van de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten.

Tot slot citeerde indienster tijdens haar presentatie op 17 juli 2008 het bepaalde in artikel 149, 
lid 2, vierde alinea, van het Verdrag, namelijk dat het optreden van de Gemeenschap erop is 
gericht de uitwisseling te bevorderen van informatie en ervaring omtrent de 
gemeenschappelijke vraagstukken waarmee de onderwijsstelsels van de lidstaten worden 
geconfronteerd. Zij riep het Parlement en de Commissie op te handelen in overeenstemming 
met hun eigen verantwoordelijkheid uit hoofde van deze bepaling en daarom Duitsland aan te 
sporen de dialoog aan te gaan met organisaties, burgers en personen die op zoek zijn naar 
onderwijsalternatieven, en de ervaringen van alle Europese landen dienaangaande te 
onderzoeken.

De Commissie informeert de Commissie verzoekschriften over het feit dat op het gebied van 
het onderwijs een politieke dialoog op gang is gebracht met de lidstaten en dat deze de 
mogelijkheid hebben gebruik te maken van het kader om goede praktijken uit te wisselen en 
te discussiëren over onderwerpen waarvan zij de behandeling opportuun achten. Dit geschiedt 
op basis van doelstellingen en benchmarks die in onderling overleg zijn goedgekeurd, en op 
gebieden die in overleg met de lidstaten zijn bepaald.


