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*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
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***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
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(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG 
van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het 
actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve 
van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan 
zijn
(COM(2006)0791 – C6-0066/2007 – 2006/0277(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2006)0791)1,

– gezien de mededeling van de Commissie (COM(2006)0790 def.)2,

– gelet op de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in de Vergadering 
door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen3,

– gelet op Verordening (EG) nr. 2004/20034 van het Europees Parlement en de Raad van 4 
november 2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partĳen op 
Europees niveau,

– gelet op artikel 39 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie5 en artikel 
II-99 van het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa,

– gelet op artikel 19, lid 2 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de 
Raad is geraadpleegd (C6-0066/2007),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en het advies van de 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-0000/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag
dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
2 Europese verkiezingen 2004, verslag van de Commissie over de deelname van burgers van de Unie in de 
lidstaat van verblijf (Richtlijn 93/109/EG) en over de verkiezingsregelingen (Besluit 76/787/EG, gewijzigd bij 
Besluit 2002/772/EG, Euratom).
3 PB L 278 van 8.10.1976, blz. 5.
4 PB L 297/1 van 15.11.2003.
5 PB C 364 van 18.12.2000, blz. 18.
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4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 1 BIS (nieuw)

(1 bis) De toenemende mobiliteit van 
personen tussen de lidstaten van de Unie 
is een argument te meer voor volledig 
grensoverschrijdende democratische 
rechten bij zowel de Europese als 
gemeenteraadsverkiezingen en voor 
maatregelen om te voorkomen dat burgers 
hun democratische rechten kwijtraken als 
ze in een andere lidstaat gaan wonen.

Amendement 2
OVERWEGING 2 BIS (nieuw)

(2 bis) Dit verbod gaat verder dan hetgeen
noodzakelijk is om te voorkomen dat 
burgers van de Unie op grond van 
nationaliteit gediscrimineerd worden bij 
de uitoefening van het passief kiesrecht. 
De lidstaten moeten zelf kunnen beslissen 
of burgers zich bij dezelfde verkiezing in 
meer dan een lidstaat verkiesbaar kunnen 
stellen, en het moet aan de politieke 
partijen worden overgelaten of ze 
meervoudige verkiesbaarstelling willen 
propageren.

Motivering

Zie amendement 14.
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Amendement 3
OVERWEGING 2 TER (nieuw)

(2 ter) De Akte betreffende de verkiezing 
van de vertegenwoordigers in het 
Europees Parlement bepaalt dat bij 
ontstentenis van bepalingen in het 
primaire recht de kiesprocedure volgens 
de nationale bepalingen verloopt. Het 
primaire recht verbiedt uitdrukkelijk dat 
iemand twee keer zijn stem uitbrengt, 
maar laat zich niet uit over tweevoudige 
verkiesbaarstelling.

Motivering

Zie amendement 14.

Amendement 4
OVERWEGING 3 BIS (nieuw)

(3 bis) De verplichte erkenning door de 
lidstaat van verblijf van een eventueel 
verlies van het passief kiesrecht is een 
bijkomende voorwaarde voor de 
uitoefening van dat recht, die in artikel 
19, lid 2 van het EG-Verdrag niet wordt 
genoemd en er ook niet uit kan worden 
afgeleid. De lidstaat van verblijf moet het 
recht hebben vast te stellen of een persoon 
het passief kiesrecht volgens het recht van 
de lidstaat van verblijf onder dezelfde 
voorwaarden en op dezelfde manier zou 
hebben verloren, en zelfstandig te 
besluiten of hij een verlies van het passief 
kiesrecht in de lidstaat van herkomst 
erkent.

Motivering

Zie amendement 15.

Amendement 5
OVERWEGING 3 QUATER (nieuw)
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(3 quater) De Raad mag niet verder gaan 
de bedoeling van het primaire recht, en de 
"nadere regelingen" die deze richtlijn uit 
hoofde van artikel 19, lid 2 van het EG-
Verdrag behelst moeten beperkt blijven tot 
hetgeen strikt noodzakelijk is om de twee 
bedoelde rechten, te weten het actief en 
het passief kiesrecht in een andere lidstaat 
dan de lidstaat van herkomst, gestalte te 
geven en mogen geen voorwaarden voor 
de uitoefening van het kiesrecht invoeren 
die anders zijn dan of een aanvulling 
vormen op de wettelijke voorwaarden in 
de lidstaat van verblijf. 

Motivering

Zie amendementen 14, 15 en 18.

Amendement 6
OVERWEGING 5

(5) Bijgevolg dient de verplichting voor de 
kandidaten om deze verklaring over te 
leggen, te worden afgeschaft en te worden 
vervangen door een vermelding 
dienaangaande in de formele verklaring die 
de kandidaten moeten overleggen. 

(5) Bijgevolg dient de verplichting voor de 
kandidaten om deze verklaring over te 
leggen, te worden afgeschaft en te worden 
vervangen door een facultatieve
vermelding dienaangaande in de formele 
verklaring die de kandidaten moeten 
overleggen. 

Motivering

Zie amendementen 20 en 21.

Amendement 7
OVERWEGING 6

(6) Van de gastlidstaten dient te worden 
verlangd dat zij de lidstaat van herkomst 
van deze verklaring in kennis stellen, 
zodat kan worden gecontroleerd dat de 
communautaire kandidaat in de lidstaat 
van herkomst dit recht niet daadwerkelijk 
heeft verloren.

schrappen
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Motivering

Zie amendementen 20 en 21.

Amendement 8
OVERWEGING 9

(9) Bijgevolg moet het systeem voor de 
uitwisseling van informatie worden 
afgeschaft, met behoud van de verplichting 
een verklaring over te leggen waarin de 
kiezer of de kandidaat er zich toe verbindt 
zijn actief of passief kiesrecht alleen maar 
in de lidstaat van verblijf uit te oefenen.

(9) Bijgevolg moet het systeem voor de 
uitwisseling van informatie worden 
afgeschaft, met behoud van de verplichting 
een verklaring over te leggen waarin de 
kiezer er zich toe verbindt zijn actief 
kiesrecht alleen maar in de lidstaat van 
verblijf uit te oefenen.

Motivering

Zie amendementen 14 en 19.

Amendement 9
OVERWEGING 10

(10) Om burgers ervan te weerhouden 
hun actief en passief kiesrecht tweemaal 
uit te oefenen of hun passief kiesrecht uit 
te oefenen wanneer zij dat verloren 
hebben, dienen de lidstaten van verblijf de 
nodige maatregelen te nemen om passende 
sancties te stellen op schendingen van de 
in deze richtlijn vervatte verplichtingen.

(10) De lidstaten van verblijf dienen de 
nodige maatregelen te nemen om passende 
straffen te stellen op onjuistheden in 
formele verklaringen die burgers van de 
Unie uit hoofde van deze richtlijn 
overleggen.

Motivering

Zie amendementen 17 en 22.

Amendement 10
OVERWEGING 10 BIS (nieuw)

(10 bis) Uit hoofde van artikel 12 van 
Richtlijn 93/109/EG zijn de lidstaten 
verplicht de EU-burgers tijdig voor elke 
Europese verkiezing te informeren dat zij 
het actief en passief kiesrecht in die staat
bezitten; de lidstaten moeten steun krijgen 
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van het Europees Parlement en de 
Commissie en de nationale en Europese 
politieke partijen om daartoe de beste 
werkwijze te kiezen, teneinde een hogere 
opkomst te bereiken.

Amendement 11
OVERWEGING 11

(11) In het door de Commissie voor te 
bereiden verslag over de toepassing van de 
gewijzigde richtlijn bij de verkiezingen 
voor het Europees Parlement van 2009, 
dient zij op basis van de door de lidstaten 
verstrekte gegevens haar analyse met name 
te baseren op de resultaten van de controles 
die de lidstaten na de verkiezingen zullen 
verrichten om na te gaan of er zich 
gevallen hebben voorgedaan waarin 
burgers hun actief en passief kiesrecht 
tweemaal hebben uitgeoefend en zo ja, om 
hoeveel gevallen het gaat.

(11) In het door de Commissie voor te 
bereiden verslag over de toepassing van de 
gewijzigde richtlijn bij de verkiezingen 
voor het Europees Parlement van 2009, 
dient zij op basis van de door de lidstaten 
verstrekte gegevens haar analyse met name 
te baseren op de resultaten van de controles 
die de lidstaten na de verkiezingen zullen 
verrichten om na te gaan of er zich 
gevallen hebben voorgedaan waarin 
burgers hun actief kiesrecht tweemaal 
hebben uitgeoefend en zo ja, om hoeveel 
gevallen het gaat.

Motivering

Zie amendementen 14 en 19.

Amendement 12
OVERWEGING 12

(12) Een systematische controle van alle 
stemmen en alle kandidaatstellingen zou 
onevenredig zijn ten opzichte van de 
vastgestelde problemen en zou niet 
haalbaar zijn omdat er geen eenvormige 
elektronische methoden bestaan waarmee 
de lidstaten gegevens registreren en 
bewaren over de daadwerkelijke deelname 
van de kiezers aan de verkiezingen en over 
de ingediende kandidaatstellingen. De 
lidstaten dienen derhalve deze controles 
uitsluitend te richten op de situaties waarin 
de kans groter is dat burgers hun actief en 
passief kiesrecht tweemaal uitoefenen,

(12) Een systematische controle van alle 
stemmen zou onevenredig zijn ten opzichte 
van de vastgestelde problemen en zou niet 
haalbaar zijn omdat er geen eenvormige 
elektronische methoden bestaan waarmee 
de lidstaten gegevens registreren en 
bewaren over de daadwerkelijke deelname 
van de kiezers aan de verkiezingen. De 
lidstaten dienen derhalve deze controles 
uitsluitend te richten op de situaties waarin 
de kans groter is dat burgers hun actief 
kiesrecht tweemaal uitoefenen,
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Motivering

Zie amendementen 14 en 19.

Amendement 13
ARTIKEL 1, PUNT 1 BIS (nieuw)

Artikel 3 (Richtlijn 93/109/EG)

1 bis. Artikel 3 komt als volgt te luiden:
"Artikel 3

Eenieder die op de referentiedag
a) burger is van de Unie in de zin van 
artikel 17, lid 1 van het Verdrag, en
b) zonder de nationaliteit van de lidstaat
van verblijf te bezitten voor het overige 
aan alle voorwaarden voldoet waaraan de 
wetgeving van deze lidstaat het actief en 
passief kiesrecht van zijn onderdanen 
onderwerpt, 
heeft in de lidstaat van verblijf het actief 
en passief kiesrecht bij de verkiezingen 
voor het Europees Parlement, tenzij hij 
door de lidstaat van verblijf van de 
uitoefening van die rechten uit hoofde 
van artikel 6 of 7 uitgesloten is.
Indien de onderdanen van de lidstaat van 
verblijf, om verkozen te kunnen worden, 
hun nationaliteit sedert een bepaalde 
minimumperiode moeten bezitten, worden 
burgers van de Unie geacht aan die 
voorwaarde te voldoen wanneer zij de 
nationaliteit van een lidstaat sedert 
diezelfde periode bezitten."

Motivering

Het actief en passief kiesrecht van EU-burgers in de lidstaat van verblijf moet aansluiten op 
de rechten van de onderdanen van die lidstaat. Het amendement vervangt de woorden "tenzij 
hij uit hoofde van de artikelen 6 of 7 deze rechten heeft verloren" door de formulering "tenzij 
hij door de lidstaat van verblijf van de uitoefening van die rechten uit hoofde van artikel 6 of 
7 uitgesloten is" om aan te geven dat er wellicht geen sprake is van automatisme. Verlies van 
kiesrecht moet berusten op een individueel besluit van de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van verblijf op grond van de eigen nationale wetgeving.
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Amendement 14
ARTIKEL 1, PUNT 1 TER (nieuw)

Artikel 4, lid 2 (Richtlijn 93/109/EG)

1 ter. Artikel 4, lid 2 komt als volgt te 
luiden:
"2. Communautaire kiesgerechtigden 
mogen bij eenzelfde verkiezing in meer 
dan een lidstaat kandidaat zijn mits de 
lidstaat van verblijf deze mogelijkheid 
voor zijn eigen burgers niet uitsluit en de 
communautaire kiesgerechtigde aan de 
door de wetgeving van de andere lidstaat 
gestelde voorwaarden voor het passief 
kiesrecht voldoet."

Motivering

De Akte van 1976 verbiedt uitdrukkelijk dat een kiezer twee keer stemt maar sluit dubbele 
verkiesbaarstelling niet uit. Volgens het van toepassing zijnde primaire recht is het dus aan 
de betrokken lidstaat om te bepalen of dubbele verkiesbaarstelling toegestaan is.

Amendement 15
ARTIKEL 1, PUNT 2, LETTER -A) (nieuw)

Artikel 6, lid 1 (Richtlijn 93/109/EG)

-a) lid 1 komt als volgt te luiden:
"1. De lidstaat van verblijf kan bepalen 
dat burgers van de Unie die ingevolge een 
individuele strafrechtelijke of 
civielrechtelijke beslissing overeenkomstig 
het recht van de lidstaat van herkomst het 
passief kiesrecht hebben verloren, bij de 
verkiezingen voor het Europees 
Parlement van de uitoefening van dat 
recht in de lidstaat van verblijf uitgesloten 
zijn indien zij dat recht voor hetzelfde 
vergrijp volgens de wetgeving van die 
lidstaat op dezelfde manier zouden hebben 
verloren.

Motivering

The Treaty of Maastricht introduced genuine citizen's rights in the form of electoral rights for 
the citizens of the Union residing in another Member State. These rights depend on the fact 
that he or she has the nationality of one Member State but are not derived from or 
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conditioned by the right to vote or to stand in the home Member State. Such citizens must be 
treated as far as possible as if they were nationals of the Member State of residence. This 
means that circumstances affecting electoral rights based on the legal situation in the home 
Member State have to be appreciated by the Member State of residence in the light of the 
relevant provisions of its own national law. There is therefore no need and no place for 
"exporting" disqualifications or for their mandatory recognition.

The prohibition to stand as a candidate in the home Member State does not lead to a general 
prohibition in all Member States.

Amendement 16
ARTIKEL 1, PUNT 2, LETTER A)

Artikel 6, lid 2 (Richtlijn 93/109/EG)

2. De lidstaat van verblijf vergewist zich 
ervan dat de burger van de Unie die blijk 
heeft gegeven van zijn wil zijn passief 
kiesrecht aldaar uit te oefenen, dat recht in 
zijn lidstaat van herkomst niet ingevolge 
een individuele strafrechtelijke of 
civielrechtelijke beslissing heeft verloren.

2. De lidstaat van verblijf kan zich ervan 
vergewissen dat de burger van de Unie die 
blijk heeft gegeven van zijn wil zijn passief 
kiesrecht aldaar uit te oefenen, dat recht in 
zijn lidstaat van herkomst niet ingevolge 
een individuele strafrechtelijke of 
civielrechtelijke beslissing heeft verloren.

Motivering

De lidstaat van verblijf mag zelf bepalen of hij wil nagaan of een kandidaat zijn passief 
kiesrecht in de lidstaat van herkomst heeft verloren.

Amendement 17
ARTIKEL 1, PUNT 2, LETTER B)

Artikel 6, lid 3 (Richtlijn 93/109/EG)

3. Voor de toepassing van lid 2 van dit 
artikel stelt de lidstaat van verblijf de 
lidstaat van herkomst in kennis van de in 
artikel 10, lid 1, bedoelde verklaring. De 
relevante en normaal beschikbare gegevens 
uit de lidstaat van herkomst worden 
daartoe op passende wijze en binnen een 
passende termijn toegezonden. Die 
gegevens mogen alleen de informatie 
bevatten die absoluut noodzakelijk is voor 
de toepassing van dit artikel en mogen 
alleen voor dat doel worden gebruikt. 
Indien de verstrekte gegevens de inhoud 
van de verklaring ontkrachten, neemt de 

3. Voor de toepassing van lid 2 van dit 
artikel kan de lidstaat van verblijf de 
lidstaat van herkomst in kennis stellen van 
de in artikel 10, lid 1, bedoelde verklaring. 
De relevante en normaal beschikbare 
gegevens uit de lidstaat van herkomst 
worden daartoe op passende wijze en 
binnen een passende termijn toegezonden. 
Die gegevens mogen alleen de informatie 
bevatten die absoluut noodzakelijk is voor 
de toepassing van dit artikel en mogen 
alleen voor dat doel worden gebruikt. 
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lidstaat van verblijf de nodige 
maatregelen om te voorkomen dat de 
betrokkene zich kandidaat stelt.

Motivering

De lidstaat van verblijf mag zelf bepalen of hij de lidstaat van herkomst over de formele 
verklaring van een kandidaat wil inlichten en wat voor consequenties onjuistheden zullen 
hebben.

Amendement 18
ARTIKEL 1, PUNT 2 BIS (nieuw)

Artikel 7 (Richtlijn 93/109/EG)

2 bis. Artikel 7 komt als volgt te luiden:
"Artikel 7

1. De lidstaat van verblijf kan bepalen dat 
burgers van de Unie die ingevolge een 
individuele strafrechtelijke of 
civielrechtelijke beslissing overeenkomstig 
het recht van de lidstaat van herkomst het 
actief kiesrecht hebben verloren, bij de 
verkiezingen voor het Europees 
Parlement van de uitoefening van dat 
recht in de lidstaat van verblijf uitgesloten 
zijn indien zij dat recht voor hetzelfde 
vergrijp volgens de wetgeving van die 
lidstaat op dezelfde manier zouden hebben 
verloren.
2. Voor de toepassing van lid 1 van dit 
artikel kan de lidstaat van verblijf de in 
artikel 9, lid 2 bedoelde verklaring aan de 
lidstaat van herkomst toezenden. De 
relevante en normaal beschikbare 
gegevens uit de lidstaat van herkomst 
worden daartoe op passende wijze en 
binnen een passende termijn 
toegezonden; die gegevens mogen alleen 
de informatie bevatten die absoluut 
noodzakelijk is voor de toepassing van dit 
artikel en mogen alleen voor dat doel 
worden gebruikt.
3. De lidstaat van herkomst kan 
bovendien op passende wijze en binnen 
een passende termijn aan de lidstaat van 
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verblijf alle informatie verstrekken die 
nodig is voor de toepassing van dit artikel.

Motivering

Zelfde redenering als bij amendement 15 (over passief kiesrecht) zodat voor het actief 
kiesrecht dezelfde bepalingen gelden.

Amendement 19
ARTIKEL 1, PUNT 3, LETTER -A) (nieuw)

Artikel 10, lid 1, letter b) (Richtlijn 93/109/EG)

-a) lid 1, onder b) komt als volgt te luiden:
"b) in voorkomend geval te kennen geeft 
dat hij of zij tegelijkertijd in een andere 
lidstaat kandidaat bij de verkiezingen voor 
het Europees Parlement is,"

Motivering

Als de richtlijn tweevoudige verkiesbaarstelling niet langer verbiedt, moet hierin openheid 
worden betracht.

Amendement 20
ARTIKEL 1, PUNT 3, LETTER A) (nieuw)

Artikel 10, lid 1, letter d) (Richtlijn 93/109/EG)

(d) verklaart dat hij in de lidstaat van 
herkomst het passief kiesrecht niet 
verloren heeft.

schrappen

Motivering

Consistent met het voorgaande.

Amendement 21
ARTIKEL 1, PUNT 3, LETTER C) (nieuw)

Artikel 10, lid 3 (Richtlijn 93/109/EG)

(c) lid 3 wordt lid 2. (c) lid 3 wordt lid 2 en komt als volgt 
te luiden:
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"De lidstaat van verblijf kan bovendien 
eisen dat communautaire verkiesbare
personen een geldig identiteitsbewijs 
voorleggen; hij kan tevens verlangen dat 
de verkiesbare personen aangeven sedert 
wanneer zij onderdaan van een lidstaat 
zijn en of zij het passief kiesrecht in de 
lidstaat van herkomst hebben verloren.

Motivering

Consistent met amendement 20.

Amendement 22
ARTIKEL 1, PUNT 4

Artikel 13 (Richtlijn 93/109/EG)

1. De lidstaat van verblijf neemt de nodige 
maatregelen om doeltreffende, evenredige 
en afschrikkende sancties te stellen op 
onjuistheden in de in artikel 9, lid 2, en 
artikel 10, lid 1, bedoelde formele 
verklaringen die een schending van de in 
deze richtlijn vervatte verplichtingen tot 
gevolg hebben.

1. De lidstaat van verblijf neemt de nodige 
maatregelen om doeltreffende, evenredige 
en afschrikkende sancties te stellen op 
onjuistheden in de in artikel 9, lid 2, en 
artikel 10, lid 1, bedoelde formele 
verklaringen.

2. In het kader van de in artikel 12 
neergelegde informatieverplichting stelt de 
lidstaat van verblijf de kiezers en de 
kandidaten in kennis van de in lid 1 van dit 
artikel bedoelde sancties.

2. In het kader van de in artikel 12 
neergelegde informatieverplichting stelt de 
lidstaat van verblijf de kiezers en de 
kandidaten in kennis van de in lid 1 van dit 
artikel bedoelde sancties.

Motivering

De oorspronkelijke formulering van deze bepaling wekt de indruk dat de richtlijn de burgers 
van de Unie verplichtingen oplegt, wat niet het geval is en ook niet het geval kan zijn.
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TOELICHTING

De Commissie heeft een voorstel voor een richtlijn van de Raad ingediend tot wijziging van 
Richtlijn 93/109/EG van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling van de wijze van 
uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees 
Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij 
geen onderdaan zijn.

Het voorstel is geformuleerd na een evaluatie van de ervaringen met eerdere verkiezingen, 
met name die van 2004, waarover een uitvoerig onderzoek is uitgevoerd. Een en ander is 
neergelegd in mededeling COM(2006)790 van 12 december 2006 en drie begeleidende 
documenten (SEC(2006)1645, 1646 en 1647).

Artikel 19, lid 2 EGV bepaalt dat het Parlement hierover slechts geraadpleegd hoeft te worden 
en dat de Raad bij algemene stemmen moet beslissen.

Achtergrond

Artikel 8 van de Akte van 1976 betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in de 
Vergadering door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen bepaalt dat voor de 
verkiezingsprocedure in elke lidstaat de nationale bepalingen gelden zolang er geen 
eenvormige verkiezingsprocedure is.

Artikel 9 luidt: "Bij de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement mag 
niemand meer dan eenmaal zijn stem uitbrengen." Een vergelijkbare bepaling voor de 
verkiesbaarstelling ontbreekt.

Bij het Verdrag van Maastricht is een Europees burgerschap ingesteld waaraan bepaalde 
kiesrechten verbonden zijn. Artikel 19, lid 2 EGV zoals gewijzigd bij het Verdrag van 
Maastricht luidt als volgt:

"Onverminderd artikel 190, lid 4 [uniforme verkiezingsprocedure], en de bepalingen 
ter uitvoering daarvan, heeft iedere burger van de Unie die verblijft houdt in een 
lidstaat waarvan hij geen onderdaan is, het actief en passief kiesrecht bij de 
verkiezingen voor het Europees Parlement in de lidstaat waar hij verblijft, onder 
dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die staat. Dit recht wordt uitgeoefend 
onder voorbehoud van de door de Raad met eenparigheid van stemmen, op voorstel 
van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement vastgestelde nadere 
regelingen; deze nadere regelingen kunnen voorzien in afwijkingen wanneer zulks 
gerechtvaardigd wordt door bijzondere problemen in een bepaalde lidstaat." 
(beklemtoning van de auteur)

Het verdient vermelding dat het Verdrag ingezetenen van een lidstaat die geen staatsburgers 
van die staat zijn kiesrechten in die staat toekent, maar dat het hun die rechten in hun land van 
herkomst niet ontneemt. Dit betekent dat het Verdrag echte nieuwe burgerrechten verleent in 
plaats van rechten met elkaar te verruilen.
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De kiesrechten zijn sindsdien verankerd in het Handvest van de grondrechten en het Verdrag 
tot vaststelling van een Grondwet voor Europa1.

De richtlijn van 1993

Naar aanleiding van "Maastricht" werden er in de richtlijn van 1993 nadere regelingen 
getroffen teneinde "de nationaliteitsvoorwaarde waaraan de uitoefening van deze rechten 
momenteel in de meeste lidstaten onderworpen is, op te heffen"2. Richtlijn 93/109/EG ging, 
het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel indachtig, niet zover dat de nationale 
kiesprocedures werden gelijkgetrokken. Maar terwijl de vrijheid van de burger om te bepalen 
waar hij zijn stem wil uitbrengen door de richtlijn werd gerespecteerd, werd voor een enge
interpretatie van het Verdrag gekozen en werden het actief en het passief kiesrecht op 
dezelfde leest geschoeid.

Wat het actief kiesrecht betreft moet worden opgemerkt dat zeer velen op meer dan een 
plaats, zowel in eigen land als daarbuiten, in het kiesregister kunnen voorkomen. Met de 
richtlijn werd beoogd te bereiken dat kiezers ondanks meervoudige registratie toch slechts een 
keer hun stem zouden uitbrengen. Dezelfde procedure werd gevolgd voor het passief 
kiesrecht.

In 1993 is een ingewikkeld systeem van informatie-uitwisseling in het leven geroepen dat de 
volgende verplichtingen inhoudt: (i) een burger die zich wil laten registreren moet, naast de 
gebruikelijke bewijzen van identiteit en woonplaats, een formele verklaring overleggen dat hij 
slechts een keer zijn stem zal uitbrengen, resp. zich verkiesbaar stelt, en bij 
verkiesbaarstelling een verklaring overleggen van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst waaruit blijkt dat hij zijn passief kiesrecht in die lidstaat niet verloren heeft; (ii) de 
autoriteiten in de lidstaat van verblijf moeten nagaan of de betrokkene zijn of haar kiesrecht in 
het land van herkomst niet heeft verloren en moeten in elk geval de lidstaten van herkomst 
mededelen welke van hun onderdanen zich als kiezer hebben ingeschreven en welke zich 
kandidaat hebben gesteld; (iii) de autoriteiten van de lidstaat van herkomst moeten zich ervan 
vergewissen dat betrokkenen niet ook in het land van herkomst stemmen of verkiesbaar zijn.

Enkele problemen

De ervaring heeft geleerd dat de ambtelijke procedures voor de vereiste informatie-
uitwisseling te omslachtig zijn voor een efficiënte en voldoende snelle gang van zaken. Met 
name de verlangde officiële verklaring waaruit blijkt dat iemand zich verkiesbaar mag stellen 
blijkt bij de meeste lidstaten een onoverkomelijke hindernis te zijn. Het is duidelijk gebleken 
dat de kieswetten en het nationaal en/of plaatselijk toezicht van de 27 lidstaten sterk 
uiteenlopen en dat onderlinge afstemming op aandrang van de EU zeer tijdrovend en kostbaar 
zou zijn en de nationale tradities sterk zou verstoren. Specifieke problemen zijn: de 
moeilijkheid vast te stellen welke instantie de bevoegde autoriteit is, het formaat van de 
gegevens, het ontbreken van deadlines, en transliteratie.

  
1 Artikel 39 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en artikel II-99 van het Verdrag tot 
vaststelling van een Grondwet voor Europa.
2 Vierde overweging van Richtlijn 93/109/EG.
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Zoals bekend laat de opkomst bij de Europese verkiezingen een gestaag dalende lijn zien, van 
63% in 1979 tot minder dan 46% in 2004. Ofschoon precieze gegevens moeilijk te vinden 
zijn, lijkt het erop dat slechts zeer weinig EU-burgers buiten hun eigen land in het kiesregister 
zijn opgenomen. In 2004 waren slechts 57 buitenlanders kandidaat voor het Europees 
Parlement1. Wel heeft onderzoek van de Commissie uitgewezen dat het aantal mensen dat 
buiten hun eigen land wil stemmen geleidelijk toeneemt2. Gezien de toenemende mobiliteit 
van de bevolking na de uitbreiding van 2004 mag verwacht worden dat deze trend zich zal 
voortzetten.

Een oorzaak van de geringe deelname van buitenlanders aan verkiezingen is dat zij niet 
worden aangemoedigd om lid te worden van een politieke partij in hun verblijfsland, en dat 
dat in sommige gevallen zelfs verboden is. De Commissie is terecht bezorgd over deze 
situatie en het Parlement moet steun geven aan alle nadere acties om buitenlandse 
ingezetenen over hun kiesrecht te informeren (ingevolge artikel 12 van Richtlijn 
93/109/EG). Politieke partijen moeten gastvrij zijn voor alle EU-burgers, ongeacht hun 
nationaliteit.

Voor de Europese politieke partijen is de specifieke taak weggelegd om de actieve 
betrokkenheid van EU-burgers bij de Europese politiek te stimuleren.

Voorgestelde veranderingen

Op basis van het onderzoek naar de verkiezingen van 2004 en brede consultaties is de 
Commissie tot de conclusie gekomen dat er zeer weinig aanwijzingen zijn dat mensen bij de 
Europese verkiezingen twee keer gestemd hebben3. De Commissie heeft een aantal opties 
overwogen, waaronder handhaving van het huidige systeem met het fnuikende effect op het 
aantal mensen dat gebruik wil maken van het uitgebreide kiesrecht dankzij het Europees 
burgerschap.

De Commissie stelt daarom een aantal maatregelen voor om de procedure te vereenvoudigen 
en de rompslomp voor overheid en burgers terug te dringen. Voorgesteld wordt het huidige 
systeem voor informatie-uitwisseling af te schaffen maar de individuele verklaring dat men 
slechts een keer stemt resp. kandidaat is te handhaven. Voorts wil de Commissie een 
intensievere controle achteraf en strengere straffen voor overtredingen. Ook de speciale 
verklaring voor kandidaten dat zij hun passief kiesrecht niet kwijt zijn wil de Commissie 
afschaffen. Naar het oordeel van de rapporteur moet het Parlement deze praktische 
voorstellen onverdeeld steunen.

Het Parlement moet ook instemmen met het plan om de veranderingen tijdig voor de 
verkiezingen van 2009 in te voeren, alsook met de voorgenomen evaluatie na de verkiezingen 
van 2009 en de verplichting voor de lidstaten om de Commissie mede te delen hoe zij de 
richtlijn in nationaal recht hebben omgezet. Het Parlement moet van de Commissie verlangen 

  
1 Op een totaal van 8974 kandidaten.
2 Een voorzichtige schatting van de Commissie komt uit op een verdubbeling van 1994 tot 2004.
3 Het is eerder omgekeerd: niet stemmen is een veel groter probleem dan mogelijk dubbel (of nog vaker) 
stemmen.
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dat zij het EP volledig van de voortgang bij de omzetting op de hoogte houdt.

Streven van het Parlement

Ofschoon het Parlement geen problemen ziet in de voorgestelde praktische wijzigingen, moet 
wel worden aangetekend dat de Commissie een overdreven enge interpretatie aan het primaire 
recht geeft wat betreft het passief kiesrecht in een andere lidstaat dan het land van herkomst. 
Dit probleem is bijzonder nijpend voor potentiële kandidaten met een dubbele nationaliteit.

Het Parlement streeft ernaar dat zo veel mogelijk mensen ten volle van hun kiesrecht gebruik 
maken. In een tijd waarin steeds meer mensen over de binnengrenzen van de Unie trekken, 
moet het kiesrecht ook maximaal grensoverschrijdend zijn in de politieke interne markt.

Volgens de Akte van 1976 is twee maal stemmen verboden (artikel 9). Over twee maal 
kandidaat staan laat de Akte zich niet uit. De kandidaatstelling blijft dus een zaak voor de 
nationale wetgeving (artikel 8).

De "nadere regelingen" die deze richtlijn uit hoofde van artikel 19, lid 2 van het EG-Verdrag 
behelst moeten beperkt blijven tot hetgeen strikt noodzakelijk is om de twee bedoelde rechten, 
te weten het actief en het passief kiesrecht in een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst, 
gestalte te geven. Daartoe behoren maatregelen van de lidstaten om ervoor te zorgen dat de 
wet wordt nageleefd. De Raad mag echter geen nieuwe voorwaarden voor de uitoefening van 
het passief kiesrecht invoeren die anders zijn dan of een aanvulling vormen op de nationale 
wettelijke voorwaarden.

Richtlijn 93/109 voldoet daarom op ten minste drie punten niet.

Ten eerste heeft elke burger volgens artikel 3, onder b) actief en passief kiesrecht "tenzij hij 
uit hoofde van de artikelen 6 of 7 deze rechten heeft verloren". Volgens artikel 7 moet de 
lidstaat van verblijf verhinderen dat een burger zijn stem uitbrengt zodra is aangetoond dat 
deze zijn kiesrecht heeft verloren "ingevolge een individuele strafrechtelijke of 
civielrechtelijke beslissing" in het land van herkomst. De lidstaat van verblijf moet die 
preventieve stappen nemen ongeacht de vraag of de betrokkene zijn kiesrecht voor hetzelfde 
vergrijp volgens het recht van de lidstaat van verblijf op dezelfde manier verloren zou hebben. 
De lidstaat van verblijf mag niet van geval tot geval zelf een beslissing nemen gelet op zijn 
eigen wetgeving. Het kan daarom voorkomen dat iemand oneerlijk bestraft wordt en 
gediscrimineerd wordt op grond van zijn nationaliteit.

Bovendien kan een burger zich volgens artikel 6, lid 1 niet verkiesbaar stellen indien hij het 
passief kiesrecht op grond van een rechterlijke uitspraak, "hetzij overeenkomstig het recht van 
de lidstaat van verblijf, hetzij overeenkomstig het recht van zijn lidstaat van herkomst", heeft 
verloren. Dit laatste heeft hetzelfde bezwaar als hierboven uiteengezet met betrekking tot het 
actief kiesrecht.

Het is curieus dat dit algehele verbod alleen geldt voor Europese verkiezingen. Ten aanzien 
van de gemeenteraadsverkiezingen heeft de lidstaat van verblijf wel discretionaire 
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bevoegdheid: "... kunnen vaststellen dat ... is uitgesloten ..."1.

Ten slotte is artikel 4 van de richtlijn van 1993 duidelijk in strijd met de Akte van 1976: 
"Niemand mag in meer dan een lidstaat kandidaat zijn bij eenzelfde verkiezing." Dit verbod 
gaat verder dan hetgeen strikt noodzakelijk is om te bereiken dat een EU-burger bij 
verkiezingen kandidaat kan zijn onder dezelfde voorwaarden als die "waaraan de wetgeving 
van deze lidstaat het actief en passief kiesrecht van zijn onderdanen onderwerpt" (artikel 3, 
onder b)). Dit verbod gaat te ver omdat het best kan voorkomen dat een lidstaat geen wettelijk 
bezwaar heeft tegen meervoudige verkiesbaarstelling. Er zijn tal van lidstaten die 
binnenslands meervoudige verkiesbaarstelling toestaan. (Het behoeft geen betoog dat een 
kandidaat die in meer dan een kiesdistrict gekozen is een keuze tussen de behaalde 
parlementszetels moet maken.)

Samenvattend moet het Parlement ten aanzien van deze richtlijn twee kanttekeningen 
maken.

1. Waarom moet het verlies van het actief of passief kiesrecht in een lidstaat 
automatisch het verlies van die rechten in een andere lidstaat tot gevolg hebben?

2. Waarom zou iemand niet in meer dan een lidstaat tegelijk verkiesbaar mogen 
zijn?

  
1 Artikel 5, lid 1 van Richtlijn 94/80/EG van de Raad van 19 december 1994 tot vaststelling van de wijze van 
uitoefening van het actieve en passieve kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen ten behoeve van de burgers van 
de Unie die verblijven in een Lid-Staat waarvan zij de nationaliteit niet bezitten (PB L 368 van 31.12.1994, 
blz. 38).


