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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verslag over het EU-burgerschap 2010: Het wegnemen van de belemmeringen 
voor de rechten van EU-burgers
(2011/2182(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over de beraadslagingen van de Commissie 
verzoekschriften,

– gezien het petitierecht, verankerd in artikel 227 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie,

– gezien het tweede deel van het VWEU, getiteld Non-discriminatie en burgerschap van de 
Unie, en Titel V van het Handvest van de grondrechten,

– gezien de artikelen 10 en 11 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gezien de mededeling van de Commissie van 27 oktober 2010 getiteld ‘Verslag over het 
EU-burgerschap 2010. "Het wegnemen van de belemmeringen voor de rechten van EU-
burgers" (COM (2010)0603).

– gezien de mededeling van de Commissie van 27 oktober 2010 getiteld "Naar een Single 
Market Act voor een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen" 
(COM(2010)0608),

– gezien Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad betreffende het vrije verkeer van 
werknemers binnen de Gemeenschap1,

– gezien Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor 
de burgers van de Unie en hun familieleden2 (hierna: de “richtlijn vrij personenverkeer”) ,

– gezien Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 
2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties3 (hierna "de 
kwalificatierichtlijn"),

– gezien Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 
september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 
883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels4,

– gezien zijn resolutie van 2 april 2009 over de problemen en perspectieven van het 

                                               
1 PB L 257 van 19.10.1968, blz. 2. 
2 PB L 158 van 30.4.2004, blz. 77.
3 PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22.
4 PB L 284 van 30.10.2009, blz. 1.
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Europees burgerschap1,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie verzoekschriften en de adviezen van de Commissie 
constitutionele zaken , de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken, de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de Commissie cultuur 
en onderwijs (A7-0000/2011),

A. overwegende dat de burgers van de Unie inter alia  het recht hebben zich vrij op het 
grondgebied van de lidstaten te verplaatsen en er vrij te verblijven; het actief en passief 
kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement en bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in de lidstaat waar zij verblijf houden, het recht op 
bescherming van de diplomatieke en consulaire instanties van iedere andere lidstaat op het 
grondgebied van derde landen, en het recht om verzoekschriften tot het Europees 
Parlement te richten, zich tot de Europese ombudsman te wenden, alsook zich in een van 
de talen van de Verdragen tot de instellingen en de adviesorganen van de Unie te richten 
en in die taal antwoord te krijgen2;

B. overwegende dat het Verdrag van Lissabon het concept van burgerschap van de EU en de 
daaraan te ontlenen rechten verder heeft versterkt;

C. overwegende dat zeven jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn vrij personenverkeer 
zich nog teveel problemen voordoen rond de omzetting en uitvoering daarvan; 
overwegende dat de meeste klachten zich richten op het inreisrecht , het verblijfsrecht 
voor meer dan drie maanden, de geldigheid van verblijfsvergunning, de verkrijging van 
het recht van verblijf en van permanent verblijf, en de rechten van gezinsleden;

D. overwegende dat veel burgers een overdreven voorstelling hebben van de werkingssfeer 
van de richtlijn vrij personenverkeer, met name wanneer zij rechten claimen voor 
gezinsleden met de nationaliteit van een derde land, en moeilijk kunnen begrijpen dat de 
richtlijn niet van toepassing is wanneer zij in hun eigen lidstaat wonen, een schijnbare 
ongerijmdheid;

E. overwegende dat EU-burgers met gewone verblijfplaats in het verenigd Koninkrijk, die 
bepaalde uitkeringen  aanvragen, de zogenoemde ‘Right to Reside Test’ moeten 
ondergaan, waardoor extra voorwaarden worden gesteld aan niet-Britse burgers;

F. overwegende dat de deportatie van Roma door Frankrijk in 2010 niet alleen vanuit 
oogpunt van de grondrechten controversieel was, maar ook bezien vanuit het recht van 
vrij verkeer en van het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit en raciale of 
etnische afkomst;

G. overwegende dat verschillende lidstaten hebben besloten overgangsregelingen in te voeren 
of te blijven toepassen die de toegang tot de arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren 
beperken; overwegende dat zulke maatregelen de uitbuiting van arbeiders, illegale arbeid 

                                               
1 PB C 137E van 27.5.2010, blz. 14.
2 Artikel 20, lid 2, VWEU.
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en ontzegging van sociale zekerheidsuitkeringen in de hand kunnen werken;

H. overwegende dat gelijkslachtige paren tal van problemen ondervinden wanneer zij naar 
een andere lidstaat verhuizen, omdat de status  van gelijkslachtige partnerschappen niet 
overal in de EU wordt erkend;

I. overwegende dat een groot aantal verzoekschriften getuigt van problemen rond de toegang 
tot sociale-zekerheidsuitkeringen, waarbij het vooral ging om onbereidwilligheid bij de 
nationale instanties, onjuiste toepassing van het samenstellingsbeginsel, verstrekking van 
onjuiste informatie over de geldende regels of omslachtige afhandeling van gevallen;

J. gezien de problemen die verbonden zijn aan de onjuiste toepassing van richtlijn 
2005/36/EG inzake de erkenning van beroepskwalificaties (compenserende maatregelen, 
verzoeken om aanvullende documenten, ongegronde afwijzingsbeschikkingen van de 
ontvangende lidstaat, onbehoorlijke vertraging bij de afhandeling van aanvragen, 
systematische onderwerping aan specifieke taalvaardigheidstests), die over de gehele EU 
een aanzienlijk obstakel opleveren voor de uitoefening van burgerrechten;

K. overwegende dat er over discriminatie op grond van nationaliteit ook hevig werd geklaagd 
in de zaak van het Duitse bureau voor jeugd- en jongerenzaken (Jugendamt) dat – volgens 
de binnengekomen verzoekschriften – zou discrimineren jegens de niet-Duitse partners in 
gemengde huwelijken;

1. verwelkomt het verslag over het EU-burgerschap 2010, dat tot doel heeft de 
belemmeringen voor de rechten van EU-burgers  weg te nemen, en de daarin vervatte 
voorstellen; vraagt de Commissie erop toe te zien dat de in het verslag genoemde 
wetgevende en andere maatregelen zo spoedig mogelijk worden voorgelegd en 
goedgekeurd, om ervoor te zorgen dat de rechten van de EU-burger effectief worden en 
dat de lidstaten de obstakels voor het genot van die rechten opruimen;

2. merkt op dat het recht van petitie bij het Europees Parlement weliswaar uitdrukkelijk in de 
verdragen is vastgelegd, maar niet voldoende bekendheid geniet en te weinig wordt 
aangewend, en dringt er daarom op aan dat de burgers van betere informatie  over het 
petitierecht worden voorzien, met name via de voorlichtingscentra van het Europees 
Parlement in de lidstaten;

3. beschouwt het Europese burgerinitiatief (EBI), dat per 1 april 2012 in werking treedt, als 
het eerste instrument van transnationale participerende democratie, dat de burgers de 
mogelijkheid geeft tot actievere betrokkenheid bij de vorming van Europees beleid en 
Europese wetgeving; dringt aan op effectieve uitvoering van de EBI-verordening, en 
vraagt met name de Commissie om een actieve rol op zich te nemen bij het informeren 
van de burger omtrent dit nieuwe instrument;

4. vraagt de Commissie om zich bij de samenstelling van haar verslag over de toepassing 
van het EU Handvest van de grondrechten, niet alleen te richten op de toepassing van het 
Handvest van de grondrechten maar aan alle EU-verdragsbepalingen met betrekking tot 
fundamentele rechten en de situatie van de grondrechten in de Europese Unie; vraagt de 
Commissie om in dat verslag meer gedetailleerde informatie op te nemen over kwesties 
die door burgers onder haar aandacht zijn gebracht, over de wijze waarop zij die heeft 
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afgehandeld en welke concrete vervolgmaatregelen zij heeft genomen;

5. vraagt alle instellingen, organen, en instanties van de Unie erop toe te zien dat het in 
verordening  nr. 1049/20011, geregelde recht op toegang tot documenten, een belangrijk 
recht voor de EU-burger, wordt gegarandeerd door de transparantie te verbeteren en de 
toegang tot documenten en informatie gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken, zodat 
de burger  de besluitvorming van naderbij kan meemaken; 

6. onderkent dat het recht op informatie een van de hoekstenen van de democratie is, en stelt 
dat de Commissie ruimere toegang zou kunnen geven tot haar onderzoeken en niet-
nakomingsdossiers zonder dat het doel van het onderzoek in gevaar te brengen, en dat een 
prevalerend openbaar belang de toegang tot die dossiers zeer wel kan rechtvaardigen, met 
name in gevallen waarin wellicht grondrechten, menselijke gezondheid en bescherming 
van het milieu tegen onomkeerbare schade in geding zijn; 

7. vraagt de Commissie erop toe te zien dat de lidstaten de richtlijn vrij personenverkeer 
correct omzetten en uitvoeren, door volledige benutting van haar bevoegdheid tot 
instelling van niet-nakomingsprocedures; vraagt de lidstaten om bestaande juridische en 
feitelijke obstakels voor het vrije burgerverkeer weg te ruimen en geen omslachtige en 
onnodige administratieve procedures in te voeren die de gebruikmaking van dat recht 
beperken; vraagt voorts de Commissie meer te doen om de burgers beter bewust te maken 
van hun recht van vrij verkeer, en hen te helpen daarvan gebruik te maken, vooral waar 
dat recht wordt ontzegd of beperkt;

8. vraagt de lidstaten die hebben besloten overgangsregelingen in te voeren of te blijven 
toepassen die de toegang tot hun arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren beperken2 om 
die besluiten voor het einde van 2011 te herzien;

9. herhaalt zijn eerdere verzoeken aan de lidstaten om het vrije verkeer te waarborgen ten 
behoeve van alle EU-burgers en hun gezinnen, zonder discriminatie op grond van seksuele 
geaardheid of nationaliteit3; herhaalt zijn verzoek aan de lidstaten om een volledige 
invulling te geven aan de rechten uit hoofde van de artikelen 2 en 3 van richtlijn 
2004/38/EG, niet alleen ten aanzien van echtgenoten van verschillend geslacht, maar ook 
ten behoeve van de geregistreerde partner, huisgenoot of partner met wie een EU-burger 
een afdoende vastgelegde, stabiele relatie heeft, waaronder ook gelijkslachtige paren, een 
en ander volgens de beginselen van wederzijdse erkenning, gelijkheid, non-discriminatie, 
waardigheid en eerbied voor het privé- en gezinsleven; vraagt de Commissie in dit 
verband erop toe te zien dat de richtlijn consequent wordt toegepast, waarbij van de 
analyse en conclusies van het bureau voor de grondrechten moet worden uitgegaan, en 
toezicht te blijven houden op deze punten;

10. vraagt de Commissie meer aandacht te besteden aan en preciezer te antwoorden op de 

                                               

1 Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2001 regarding 
public access to European Parliament, Council and Commission documents, OJ L 145, 31.5.2001, p. 43.

2 Zie onder meer verzoekschriften 0810/2011 en 0900/2011.
3 Zie onder meer verzoekschriften 0155/2011 en 0381/2011.
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talloze verzoekschriften die zijn ontvangen over de wederzijdse erkenning van burgerlijke 
standsdocumenten en de rechtskracht daarvan en beklemtoont daarom dat het belangrijk is 
zo snel mogelijk voortgang te maken met de wederzijdse erkenning van de status van 
gelijkslachtige huwelijken en van erkende partnerschappen tussen personen van hetzelfde 
dan wel verschillend geslacht in de gehele EU,  en met de bestrijding van discriminatie op 
grond van seksuele geaardheid of type relatie (geregistreerd  partnerschap of huwelijk); 
vraagt de Commissie voorts om met spoed met de nodige wetsvoorstellen te komen;

11. stelt met nadruk dat massa-uitzettingen in strijd zijn met de richtlijn vrij personenverkeer, 
en ook indruisen tegen de elementaire waarden en beginselen die aan de EU ten grondslag 
liggen; herinnert eraan dat ingevolge de richtlijn vrij personenverkeer, beperkingen op het 
inreis- of verblijfsrecht op grond van de openbare orde of openbare veiligheid uitsluitend 
op grond van persoonlijk gedrag mogen worden opgelegd, zonder discriminatie op 
gronden als etnische of nationale herkomst, en dat het ontbreken van voldoende 
bestaansmiddelen geen rechtvaardiging kan zijn voor automatische uitzetting van EU-
burgers (overweging 16, artikel 14);

12. vraagt de lidstaten dringend alle beleid af te schaffen dat al dan niet rechtstreeks 
discriminerend is jegens de Roma en andere minderheidsgroepen op gronden van raciale 
of etnische afkomst, en roept hen op alle gevallen van vervolging, uitwijzing en uitzetting 
te staken; vraagt de lidstaten en de EU een gezamenlijke verantwoordelijkheid te 
aanvaarden voor bevordering van de integratie van de Roma, in de geest van de resolutie 
van het Europees Parlement van 9 maart 2011 over de EU-strategie voor de integratie van 
de Roma1 en de mededeling ‘Een EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie 
van de Roma tot 2020 ’2, en hun grondrechten te bevorderen en te beschermen; 

13. vraagt de Commissie om aan de prioriteiten inzake sociale inclusie een aantal duidelijke 
doelstellingen te verbinden, waaronder bescherming van burgers tegen discriminatie op 
alle levensgebieden, en de bevordering van sociale dialoog tussen Roma en niet-Roma ten 
einde racisme en xenofobie tegen te gaan; vraagt de Commissie als hoedster van de 
Verdragen erop toe te zien dat de desbetreffende wetgeving volledig wordt uitgevoerd en 
dat er adequate sancties worden gesteld op door racistische motieven ingegeven 
misdrijven3;

14. vraagt de Commissie een wakend oog te houden op de juiste toepassing door de lidstaten 
van de verordeningen inzake de coördinatie van sociale-zekerheidsstelsels, met bijzondere 
aandacht voor de nieuwe aspecten die met de verordeningen nrs. 883/2004 en 987/2009 
zijn ingevoerd, die op 1 mei 2010 in werking zijn getreden;

15. is verontrust over het feit dat veel verzoekschriftindieners van de Britse autoriteiten een 
‘Right to Reside Test’ moesten ondergaan om in aanmerking te komen voor sociale 
huisvesting of andere voorzieningen, zoals een uitkering voor werkzoekenden4; vraagt 
bijzondere aandacht voor het feit dat deze verplichting een vorm is van indirecte 
discriminatie op grond van nationaliteit, in strijd met artikel 4 van verordening nr. 

                                               
1 P7_TA(2011)0092.
2 COM(2011)0173.
3 Zie onder meer verzoekschriften 1351/2008, 0945/2010 en 1300/2010.
4 Zie onder meer verzoekschriften 0401/2009 en 1119/2009.
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883/2004 ; vraagt het Verenigd Koninkrijk met klem zijn wetgeving in overeenstemming 
te brengen met het EU-recht;

16. dringt er bij het Verenigd Koninkrijk op aan, zich te voegen naar de uitspraak van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de exporteerbaarheid van geldelijke 
uitkeringen bij ziekte1 en niet meer zijn zogenoemde ‘Past Presence Test’ te hanteren 
wanneer er andere relevante elementen zijn waaruit een daadwerkelijke band met het 
sociale zekerheidstelsel van het Verenigd Koninkrijk af te leiden is;

17. is van mening dat in een gemoderniseerde kwalificatie-richtlijn de aandacht moet uitgaan 
naar stroomlijning van de informatiebronnen die thans voor beroepsbeoefenaren 
beschikbaar zijn en moet zorgen voor coördinatie met de webpagina ‘Uw Europa’;

18. vraagt met klem aan de lidstaten die dat nog niet hebben gedaan, het ingevolge artikel 10 
van de kwalificatie-richtlijn vereiste systeem van compenserende maatregelen op te 
zetten, in het kader van het Algemene Stelsel, omdat het verzuim hiervan een vorm van 
discriminatie op grond van nationaliteit oplevert; wijst er in dit verband op dat burgers van 
de in 2004 en 2007 tot de EU toegetreden lidstaten, met name beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg,  (artsen, verloskundigen en verple(e)g(st)ers ) problemen zeggen te 
ondervinden rond de erkenning van hun kwalificaties of hun verworven rechten in een 
andere dan hun eigen lidstaat2; 

19. herinnert eraan dat een van de oudste nog in behandeling zijnde verzoekschriften de 
discriminerende behandeling geldt die docenten vreemde talen ("lettori") ondervinden aan 
verschillende Italiaanse universiteiten3; verzoekt de Commissie om de zogenoemde 
‘Gelmini’-hervorming’, die in december 2010 in werking trad, nader te onderzoeken; 
vraagt de Italiaanse autoriteiten en de betrokken universiteiten deze kwestie met spoed op 
te lossen;

20. herinnert eraan dat verordening (EG) nr. 2201/20034 het beginsel hanteert dat kinderen  
een relatie met allebei hun ouders moeten kunnen onderhouden wanneer die ouders 
gescheiden zijn, ook al wonen zij in verschillende lidstaten; wijst erop dat de invoering en 
toepassing van materiële regels inzake omgangsrechten op dit moment weliswaar een zaak 
is van de lidstaten, maar dat de lidstaten bij de uitoefening van die bevoegdheid wel het 
Unierecht in acht moeten nemen, met name de verdragsbepalingen inzake de vrijheid van 
alle EU-burgers om zich naar een andere lidstaat te begeven en daar te verblijven5;

21. vestigt nogmaals de aandacht op de problemen die EU-burgers ontmoeten die besloten 
gebruik te maken van hun recht van vrije vestiging ingevolge artikel 49 VWEU en wettig 
vastgoed hebben gekocht in Spanje, dat vervolgens zonder behoorlijke procedure of 
schadevergoeding illegaal werd verklaard; dringt er bij de Spaanse autoriteiten op aan, de 
manier waarop de kustwet (‘Ley de Costas’) wordt uitgevoerd, grondig te herzien, zodat 

                                               
1 Zaak C-299/05 van 18 oktober 2007 en laatstelijk zaak C-503/09 dd. 21 juli 2011.
2 Zie onder meer verzoekschrift 112/2009.
3 Zie onder meer verzoekschriften 511/1998 en 689/1998.
4 Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november betreffende de bevoegdheid en de erkenning en 
tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en 
intrekking van verordening (EG) nr. 1347/2000, PB L 338, 23.12.2003, blz. 1.
5 Zie onder meer verzoekschrift 1614/2009. 
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geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van individuele onroerend-goedeigenaren;

22. herinnert aan een belangrijke prioriteit van de Commissie verzoekschriften, namelijk een 
oplossing vinden voor de al lang slepende problemen rond vastgoedbezit in landen als 
Spanje, Cyprus en Bulgarije; wijst erop dat EU-burgers, zowel onderdanen als niet-
onderdanen, serieuze problemen ondervinden rond vastgoedtransacties en bankgaranties 
en de schending van eigendomsrechten, wat bijgedragen heeft aan gebrek aan vertrouwen 
in de grensoverschrijdende vastgoedmarkt en aan de economische problemen in Europa; 
bepleit, op grond van de conclusies van een aantal deskundigen in het vastgoedrecht en 
leden van de Commissie verzoekschriften, dat de consumentenbescherming en de regels 
inzake vrij verkeer van de EU worden uitgebreid tot ook onroerend goed, en dringt er 
nogmaals op aan dat het eigendomsrecht op wettig verworven onroerend goed volledig 
wordt gerespecteerd; 

23. beschouwt het enkele loket voor burgers ‘Uw Europa’ als belangrijk voor burgers die 
advies of hun recht zoeken; onderkent dat de door de Commissie opgezette 
probleemoplossingsnetwerken belangrijke partners zijn bij de regeling van klachten over 
haperingen in de interne markt; vraagt de Commissie deze  toegankelijke online-diensten 
actiever te bevorderen door de op EU-niveau bestaande hulp- en 
probleemoplossingsdiensten hierbij te betrekken;

24. spoort de Commissie aan op bij de voorbereiding van een nieuw verslag over het 
burgerschap in 2013 met de Commissie verzoekschriften samen te werken;

25. omarmt het voorstel van de Commissie om 2013 uit te roepen tot het ‘Europese jaar van 
de burgers’, als markering van de 20 jaar die zijn verstreken sinds het begrip ‘EU-
burgerschap’ zij intrede heeft gedaan, en ter verhoging van het besef van de rechten die 
aan dat burgerschap verbonden zijn; vraagt de Commissie deze gelegenheid te benutten 
voor opvoering van haar inspanningen om de burgerrechten te beschermen en te 
bevorderen;

26. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
Europese ombudsman en de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Het ‘Verslag over het EU-burgerschap 2010. Het wegnemen van de belemmeringen voor de 
rechten van EU-burgers' werd in oktober 2010 door de Europese Commissie gepubliceerd.
Uitgaande van de suggestie in het verslag van het Europees Parlement over 'Problemen en 
perspectieven van het Europese burgerschap' van 20 maart 20091, 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. 

In dit ontwerpverslag worden de door de Europese Commissie voorgestelde acties nader 
besproken aan de hand van de verzoekschriften die door de Commissie verzoekschriften 
gedurende de referentieperiode 2008-2011 zijn ontvangen, waardoor ook naar de meest 
recente ontwikkelingen kon worden gekeken. Hiertoe werden meer dan 300 relevante 
verzoekschriften geanalyseerd. 

Verzoekschriften bieden rechtstreekse feedback van burgers over de tenuitvoerlegging van 
divers beleid en peilen 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. Het vrije personenverkeer 
is een van de meest gevierde 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 erkent2.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-
0204&language=EN&ring=A6-2009-0182.
2 Eurobarometer, European Union citizenship – analytical report, (Flash EB-serie nr. 294, oktober 2010).
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Toch is het vrije personenverkeer het minst ontwikkeld van de vier in de Verdragen 
vastgelegde vrijheden (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' 1, van het feit dat er 
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 onderdanen.

In Zweden kunnen besluiten om de aanvraag van een verblijfsvergunning af te wijzen niet 
worden herzien, en daardoor blijven burgers verstoken van hun elementaire recht van beroep. 
Nederlandse onderdanen 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 
verzuimen 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 ziekte2. 

Een zaak die door een indienster werd aangebracht3 , was eveneens het onderwerp van een 
verzoek om een prejudiciële beslissing, dat in juli 2011 leidde tot een belangrijk arrest van het 

                                               
1 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.( PB 2004, L158/77).
2 Zaak C-299/05 van 18.10.2007.
3 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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Hof van Justitie van de Europese Unie (C-503/09). Het Hof besliste in dit arrest dat een 
dergelijke "past presence test" (t.w. het vereiste dat de aanvrager 26 van de voorafgaande 52 
weken in het Verenigd Koninkrijk heeft verbleven) alleen mag worden gehanteerd waar elke 
andere band met het socialezekerheidsstelsel van het VK ontbreekt. 

Het Hof van Justitie legde sterke nadruk op het begrip burgerschap en de daaraan verbonden 
rechten. Het 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. 

De voorschriften in de VK houden ook geen rekening met het feit dat een voormalig 
werknemer met een schoolgaand kind uit hoofde van het EU-recht aanspraak heeft op 
verblijfsrecht in het VK. Als gevolg daarvan zal deze groep zich vrijwel zeker allerlei sociale 
uitkeringen ten onrechte zien ontzegd op grond dat zij geen recht van verblijf zouden hebben. 
Die voorschriften houden evenmin rekening met de rechten uit hoofde van artikel 18 VWEU. 
Dit is een complexe materie, maar uit de rechtspraak van het HvJ blijkt duidelijk dat iemand 
die in het verleden recht van verblijf heeft gehad in een lidstaat, een gelijke behandeling als de 
onderdanen van die lidstaat moet krijgen waar het gaat om toegang tot sociale uitkeringen en 
voorzieningen.

Indieners klagen ook 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 verlangen de autoriteiten aanvullende documenten van de aanvragers, naast de 
documenten die in de bijlagen worden genoemd, of leggen hun onevenredige taaltests op. In 
meerdere landen zijn vertragingen bij het omzetten van de richtlijn gemeld. Apothekers met 
kwalificaties uit een andere lidstaat klaagden omdat hun 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. Deze zaak kon in de tweede helft van 2011 
met success worden afgehandeld. 

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.

                                               
1 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties.
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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 te kampen hebben 
met discriminerende behandeling waar het gaat om vaste benoeming, 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 de vigerende wetgeving en de bevoegde rechter. 

Meerdere verzoekschriften illustreren problemen rond de erkenning van documenten van de 
burgerlijke stand. Procedures voor de erkenning van documenten kunnen extreem tijdrovend 
en zeer kostbaar zijn, met name in verband met vertaling of authenticering. 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.

Een aantal verzoekschriften wacht al sinds jaren op een oplossing van problemen rond de 
wederzijdse erkenning van huwelijken en erkende partnerschappen tussen personen van 
hetzelfde geslacht,  welke problemen leiden tot discriminatie op grond van seksuele 
geaardheid, en inbreuk op meerdere grondrechten van de EU-burger. 

Zware kritiek is ook geuit tegen de massale uitzettingen op grond van etnische of nationale 
herkomst, waarbij met name het ontbreken van  nationale strategieën voor integratie van de 
Roma als een van de oorzaken van het probleem werd aangewezen.  

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

Ofschoon burgerrechten duidelijk in de EU-wetgeving zijn verankerd, worden ze in de 
praktijk niet altijd gehandhaafd. Daarom voelen veel mensen zich teleurgesteld door 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 betrokken lidstaten, en zij probeert een snelle buitengerechtelijke 
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oplossing te vinden voor de voorgelegde kwesties. In gevallen waar van ernstige schendingen 
van Europees recht sprake zou zijn, waarover het Hof van Justitie van de Europese Unie zich 
nader zou moeten buigen, werkt de Commissie verzoekschriften nauw samen met de 
Europese Commissie om een inbreukprocedure te starten. De burgerrechten worden dus via 
de verzoekschriftenprocedure steeds gestimuleerd en gewaarborgd.


