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BEKNOPTE MOTIVERING

In vele van de talrijke verzoekschriften die zijn ontvangen inzake kwesties van kinderwelzijn, 
wordt gewezen op de tekortkomingen van de verordening en/of de fouten bij de uitvoering 
ervan. De Commissie verzoekschriften heeft bijzondere aandacht voor de bescherming van de 
rechten van kinderen en we zijn op zoek naar mechanismen die ervoor zorgen dat naar hun 
problemen en hun mening wordt geluisterd, rekening houdend met hun kwetsbaarheid.

De voorgestelde herschikking heeft tot doel de rechten van kinderen te versterken en met 
name wordt er een aparte bepaling geïntroduceerd inzake de verplichting van rechtbanken om 
kinderen de kans te geven te worden gehoord. Met deze herschikking moeten de 
terugkeerprocedures na grensoverschrijdende ontvoeringen van kinderen door ouders 
efficiënter worden en worden de exequaturprocedures voor alle zaken betreffende ouderlijke 
verantwoordelijkheid afgeschaft. Al deze problemen zijn aan de orde gesteld in de ontvangen 
verzoekschriften en meestal hielden zij verband met situaties waar de rechtsbevoegde lidstaat 
in de praktijk discriminerend optrad tegen de ouder die geen onderdaan was van deze lidstaat.

De rapporteur is van oordeel dat het voorstel over het algemeen zijn doel heeft bereikt en stelt 
een aantal interessante verbeteringen voor. Zij meent evenwel dat het voorstel op een paar 
punten moet worden gewijzigd om het nog efficiënter te maken en zodat het een betere 
bescherming biedt van het beste belang van het kind en van de fundamentele rechten en 
vrijheden van de EU-burgers in het algemeen. Zodoende zal het bijdragen aan de verdere 
ontwikkeling van een efficiënte Europese ruimte van justitie en fundamentele rechten.

AMENDEMENTEN

De Commissie verzoekschriften verzoekt de ten principale bevoegde Commissie juridische 
zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De vlotte en correcte werking van 
een ruimte van recht op het niveau van de 
Unie, met respect voor de verschillende 
rechtssystemen en -tradities van de 
lidstaten, is cruciaal voor de Unie. In dat 
opzicht moet het wederzijds vertrouwen in 
elkaar rechtsstelsels nog worden versterkt. 
De Europese Unie heeft zich tot doel 
gesteld een ruimte van vrijheid, veiligheid 
en rechtvaardigheid in stand te houden, 
waarin het vrije verkeer van personen en 
toegang tot het gerecht gewaarborgd zijn. 

(3) De vlotte en correcte werking van 
een ruimte van recht op het niveau van de 
Unie, met respect voor de verschillende 
rechtssystemen en -tradities van de 
lidstaten, is cruciaal voor de Unie. In dat 
opzicht moet het wederzijds vertrouwen in 
elkaar rechtsstelsels nog worden versterkt. 
De Europese Unie heeft zich tot doel 
gesteld een ruimte van vrijheid, veiligheid 
en rechtvaardigheid in stand te houden, 
waarin het vrije verkeer van personen en
toegang tot het gerecht gewaarborgd zijn. 
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Met het oog op uitvoering van deze 
doelstellingen moeten de rechten van 
personen, en van kinderen in het bijzonder, 
in juridische procedures worden versterkt 
ter vergemakkelijking van de 
samenwerking tussen justitiële en 
administratieve systemen en van de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in 
zaken van familierecht met 
grensoverschrijdende gevolgen. De 
wederzijdse erkenning van beslissingen in 
burgerlijke zaken moet worden vergroot, 
de toegang tot het gerecht moet worden 
vereenvoudigd en de uitwisseling van 
informatie tussen de autoriteiten van de 
lidstaten moet worden verbeterd.

Met het oog op uitvoering van deze 
doelstellingen is het essentieel dat de 
rechten van personen, en van kinderen in 
het bijzonder, in juridische procedures 
worden versterkt ter vergemakkelijking 
van de samenwerking tussen justitiële en 
administratieve systemen en van de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in 
zaken van familierecht met 
grensoverschrijdende gevolgen. De 
wederzijdse erkenning van beslissingen in 
burgerlijke zaken moet worden vergroot, 
de toegang tot het gerecht moet worden 
vereenvoudigd en de uitwisseling van 
informatie tussen de autoriteiten van de 
lidstaten moet worden verbeterd, en 
daarbij moet er nauwkeurig op worden 
toegezien dat de procedures en praktijken 
van de bevoegde autoriteiten in de 
lidstaten niet discriminerend zijn teneinde 
het beste belang van het kind en de 
andere eraan verbonden grondrechten te 
beschermen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Deze verordening dient niet van 
toepassing te zijn op de vaststelling van 
familierechtelijke betrekkingen, die 
onderscheiden moet worden van de 
toekenning van ouderlijke 
verantwoordelijkheid, noch op de andere 
aangelegenheden die verband houden met 
de staat van personen. 

(10) Deze verordening dient niet van 
toepassing te zijn op de vaststelling van 
familierechtelijke betrekkingen, die 
onderscheiden moet worden van de 
toekenning van ouderlijke 
verantwoordelijkheid, noch op de andere 
aangelegenheden die verband houden met 
de staat van personen. Besluiten inzake de 
uitoefening van ouderlijke 
verantwoordelijkheid die op basis van 
deze verordening worden genomen, 
dienen evenwel alle vormen van 
ouderschap die in de andere lidstaten 
wettelijk erkend zijn, te eerbiedigen.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De bevoegdheidsregels met 
betrekking tot ouderlijke 
verantwoordelijkheid zijn zodanig opgezet 
dat zij in het belang van het kind zijn, 
en moeten ook in het belang van het kind 
worden toegepast. Elke verwijzing naar de 
belangen van het kind moet worden 
geïnterpreteerd in de zin van artikel 24 van 
het Handvest van grondrechten van de 
Europese Unie en van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van het 
kind van 20 november 1989.

(13) De bevoegdheidsregels met 
betrekking tot ouderlijke 
verantwoordelijkheid moeten te allen tijde
zodanig zijn opgezet dat zij in het belang 
van het kind zijn, en moeten ook in het 
belang van het kind worden toegepast. Elke 
verwijzing naar de belangen van het kind 
moet worden geïnterpreteerd in de zin van 
de artikelen 7, 14, 22 en 24 van het 
Handvest van grondrechten van de 
Europese Unie en van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van het 
kind van 20 november 1989. Het is van 
essentieel belang dat de lidstaat waarvan 
de autoriteiten overeenkomstig deze 
verordening ten gronde bevoegd zijn, 
ervoor zorgen dat, nadat een definitieve 
beslissing is genomen die de terugkeer 
van het kind inhoudt, het beste belang en 
de fundamentele rechten van het kind 
beschermd worden na de terugkeer van 
het kind, met name wanneer het contact 
heeft met beide ouders.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Deze verordening mag niet beletten 
dat de autoriteiten van een lidstaat die geen 
bevoegdheid ten gronde hebben, in 
spoedeisende gevallen voorlopige of 
bewarende maatregelen nemen met 
betrekking tot de persoon of 
vermogensbestanddelen van een kind die 

(17) Deze verordening mag niet beletten 
dat de autoriteiten van een lidstaat die geen 
bevoegdheid ten gronde hebben, in 
spoedeisende gevallen of in gevallen van 
gendergerelateerd geweld zoals 
gedefinieerd in het Verdrag van de Raad 
van Europa inzake het voorkomen en 
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zich in die lidstaat bevinden. Deze 
maatregelen moeten worden erkend door 
en ten uitvoer gelegd in alle andere 
lidstaten, met inbegrip van de lidstaten die 
krachtens deze verordening bevoegd zijn, 
totdat een bevoegde autoriteit van die 
lidstaat de maatregelen heeft genomen die 
zij nodig acht. Maatregelen die zijn 
genomen door een rechtbank in een lidstaat 
zouden echter enkel mogen worden 
gewijzigd of vervangen door maatregelen 
die eveneens door een rechtbank zijn 
genomen in de lidstaat, die ten gronde 
bevoegd is. Een autoriteit die alleen 
bevoegd is voor voorlopige maatregelen, 
met inbegrip van bewarende maatregelen, 
bij wie een verzoek ten gronde aanhangig 
wordt, kan op eigen initiatief verklaren niet 
bevoegd te zijn. Als dat nodig is om de 
belangen van het kind te beschermen, 
informeert de autoriteit, hetzij rechtstreeks, 
hetzij via de centrale autoriteit, de autoriteit 
van de lidstaat die krachtens deze 
verordening ten gronde bevoegd is, over de 
genomen maatregelen. Als de autoriteit van 
een andere lidstaat niet werd geïnformeerd, 
is dat echter geen grond om de maatregel 
niet te erkennen. 

bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld ("Verdrag van 
Istanbul"), voorlopige of bewarende 
maatregelen nemen met betrekking tot de 
persoon of vermogensbestanddelen van een 
kind die zich in die lidstaat bevinden. Deze 
maatregelen moeten worden erkend door 
en ten uitvoer gelegd in alle andere 
lidstaten, met inbegrip van de lidstaten die 
krachtens deze verordening bevoegd zijn, 
totdat een bevoegde autoriteit van die 
lidstaat de maatregelen heeft genomen die 
zij nodig acht. Maatregelen die zijn 
genomen door een rechtbank in een lidstaat 
zouden echter enkel mogen worden 
gewijzigd of vervangen door maatregelen 
die eveneens door een rechtbank zijn 
genomen in de lidstaat, die ten gronde 
bevoegd is. Een autoriteit die alleen 
bevoegd is voor voorlopige maatregelen, 
met inbegrip van bewarende maatregelen, 
bij wie een verzoek ten gronde aanhangig 
wordt, kan op eigen initiatief verklaren niet 
bevoegd te zijn. Als dat nodig is om de 
belangen van het kind te beschermen, 
informeert de autoriteit, hetzij rechtstreeks, 
hetzij via de centrale autoriteit, de autoriteit 
van de lidstaat die krachtens deze 
verordening ten gronde bevoegd is, over de 
genomen maatregelen. Als de autoriteit van 
een andere lidstaat niet werd geïnformeerd, 
is dat echter geen grond om de maatregel 
niet te erkennen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) In uitzonderlijke gevallen zijn de 
autoriteiten van de lidstaat waar het kind 
zijn gewone verblijfplaats heeft, niet de 
meest geschikte autoriteiten om de zaak te 
behandelen. In het belang van het kind kan 
de bevoegde autoriteit in uitzonderlijke 

(18) Er moet in het bijzonder aandacht 
worden besteed aan het feit dat het in
uitzonderlijke gevallen, zoals in gevallen 
van huiselijk of gendergerelateerd geweld, 
mogelijk is dat de autoriteiten van de 
lidstaat waar het kind zijn gewone 
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gevallen en onder bepaalde voorwaarden 
haar bevoegdheid in een specifieke zaak 
overdragen naar de autoriteit van een 
andere lidstaat indien die autoriteit beter in 
staat is om de zaak te behandelen. In dat 
geval mag deze tweede autoriteit de 
bevoegdheid evenwel niet nog eens 
overdragen aan een derde autoriteit. 

verblijfplaats heeft, niet de meest geschikte 
autoriteiten zijn om de zaak te behandelen. 
In het belang van het kind kan de bevoegde 
autoriteit in uitzonderlijke gevallen en 
onder bepaalde voorwaarden haar 
bevoegdheid in een specifieke zaak 
overdragen naar de autoriteit van een 
andere lidstaat indien die autoriteit beter in 
staat is om de zaak te behandelen. In dat 
geval mag deze tweede autoriteit de 
bevoegdheid evenwel niet nog eens 
overdragen aan een derde autoriteit.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Procedures inzake ouderlijke 
verantwoordelijkheid krachtens deze 
verordening en terugkeerprocedures 
krachtens het Verdrag van 's-Gravenhage 
van 1980 moeten het recht van het kind 
respecteren om zijn standpunt vrijuit 
kenbaar te maken, en bij het beoordelen
van het belang van het kind moet adequaat 
rekening worden gehouden met dat 
standpunt. Het horen van het kind 
overeenkomstig artikel 24, lid 1, van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en artikel 12 van het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake de 
rechten van het kind speelt een belangrijke 
rol in de toepassing van onderhavige 
verordening. Deze verordening is echter
niet bedoeld om te bepalen op welke wijze 
een kind wordt gehoord, bijvoorbeeld of 
het kind wordt gehoord door de rechter 
persoonlijk dan wel door een 
gespecialiseerde deskundige die nadien 
verslag uitbrengt aan de rechtbank, of dat 
het kind wordt gehoord in de rechtszaal 
dan wel ergens anders.

(23) Procedures inzake ouderlijke 
verantwoordelijkheid krachtens deze 
verordening en terugkeerprocedures 
krachtens het Verdrag van 's-Gravenhage 
van 1980 moeten het recht van het kind 
respecteren om zijn standpunt vrijuit 
kenbaar te maken, en bij het beoordelen 
van het belang van het kind moet adequaat 
rekening worden gehouden met dat 
standpunt. Het horen van het kind 
overeenkomstig artikel 24, lid 1, van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en artikel 12 van het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake de 
rechten van het kind speelt een belangrijke 
rol in de toepassing van onderhavige 
verordening. Deze verordening is 
nadrukkelijk niet bedoeld om te bepalen 
op welke wijze een kind wordt gehoord, 
bijvoorbeeld of het kind wordt gehoord 
door de rechter persoonlijk dan wel door 
een gespecialiseerde deskundige die nadien 
verslag uitbrengt aan de rechtbank, of dat 
het kind wordt gehoord in de rechtszaal 
dan wel ergens anders, maar met het oog 
op de bescherming van de betrokken 
grondrechten moet de sessie waarin het 
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kind wordt gehoord, in ieder geval worden 
opgenomen. Het is essentieel dat bij het 
horen van het kind alle nodige 
waarborgen worden geboden voor de 
bescherming van de emotionele integriteit 
en het beste belang van het kind en om die 
reden moet bij deze hoorzittingen een 
beroep worden gedaan op de 
ondersteuning van professionele 
bemiddelaars, samen met psychologen 
en/of maatschappelijk werkers en tolken.
Dit zou ook de samenwerking tussen beide 
ouders en de verhouding tussen de ouders 
en het kind in een later stadium 
vergemakkelijken.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Om de terugkeerprocedures 
krachtens het Verdrag van ‘s-Gravenhage 
van 1980 zo snel mogelijk te kunnen 
voltooien, moeten de lidstaten de 
rechterlijke bevoegdheid concentreren in 
een of meerdere gerechten, daarbij naar 
behoren rekening houdend met hun eigen 
interne structuur voor rechtsbedeling. De 
concentratie van bevoegdheid in een 
beperkt aantal gerechten in een lidstaat is 
een essentieel en efficiënt instrument om 
de behandeling van gevallen van 
kinderontvoering in meerdere lidstaten te 
versnellen aangezien de rechters die een 
groter aantal van dergelijke zaken 
behandelen, op dit gebied bijzondere 
deskundigheid ontwikkelen. Afhankelijk 
van de structuur van het rechtsstelsel kan 
de bevoegdheid inzake kinderontvoering 
voor een heel land in één enkele rechtbank 
worden geconcentreerd of in een beperkt 
aantal rechtbanken; daarbij kan 
bijvoorbeeld het aantal beroepsrechtbanken 
als uitgangspunt worden gebruikt en de 

(26) Om de terugkeerprocedures 
krachtens het Verdrag van ‘s-Gravenhage 
van 1980 zo snel mogelijk te kunnen 
voltooien, moeten de lidstaten de 
rechterlijke bevoegdheid concentreren in 
een of meerdere gerechten, daarbij naar 
behoren rekening houdend met hun eigen 
interne structuur voor rechtsbedeling. De 
concentratie van bevoegdheid in een 
beperkt aantal gerechten in een lidstaat is 
een essentieel en efficiënt instrument om 
de behandeling van gevallen van 
kinderontvoering in meerdere lidstaten te 
versnellen aangezien de rechters die een 
groter aantal van dergelijke zaken 
behandelen, op dit gebied bijzondere 
deskundigheid ontwikkelen. Afhankelijk 
van de structuur van het rechtsstelsel kan 
de bevoegdheid inzake kinderontvoering 
voor een heel land in één enkele rechtbank 
worden geconcentreerd of in een beperkt 
aantal rechtbanken; daarbij kan 
bijvoorbeeld het aantal beroepsrechtbanken 
als uitgangspunt worden gebruikt en de 



AD\1125980NL.docx 9/21 PE597.699v03-00

NL

bevoegdheid inzake internationale 
kinderontvoeringen worden geconcentreerd 
bij één rechtbank van eerste aanleg in elk 
district van een beroepsrechtbank. Iedere 
instantie geeft haar beslissing ten laatste 
zes weken nadat het verzoek of het beroep 
bij haar aanhangig is gemaakt. Lidstaten 
moeten het aantal keren dat beroep kan 
worden aangetekend tegen een beslissing 
tot erkenning of weigering van de 
terugkeer van een kind krachtens het 
Verdrag van ’s-Gravenhage van 1980, 
beperken tot één.

bevoegdheid inzake internationale 
kinderontvoeringen worden geconcentreerd 
bij één rechtbank van eerste aanleg in elk 
district van een beroepsrechtbank. Iedere 
instantie geeft haar beslissing ten laatste 
zes weken nadat het verzoek of het beroep 
bij haar aanhangig is gemaakt. Lidstaten 
moeten het aantal keren dat beroep kan 
worden aangetekend tegen een beslissing 
tot erkenning of weigering van de 
terugkeer van een kind krachtens het 
Verdrag van ’s-Gravenhage van 1980, 
beperken tot één. Daarnaast moet ervoor 
worden gezorgd dat gerechtelijke 
besluiten die in één lidstaat worden 
genomen, in een andere lidstaat worden 
erkend. Wanneer een uitspraak is gedaan 
in een gerechtelijke procedure, moet deze 
overal in de Unie worden erkend, met 
name wanneer de belangen van kinderen 
aan de orde zijn.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) In alle gevallen die betrekking 
hebben op kinderen, en met name in 
gevallen van internationale 
kinderontvoering, moeten de justitiële en 
administratieve autoriteiten de 
mogelijkheid overwegen om via 
bemiddeling en andere geschikte middelen
tot een minnelijke schikking te komen, 
waar nodig bijgestaan door de bestaande 
netwerken en ondersteuningsstructuren 
voor bemiddeling in grensoverschrijdende 
geschillen inzake ouderlijke 
verantwoordelijkheid. Dergelijke 
inspanningen mogen echter de 
terugkeerprocedures krachtens het Verdrag 
van ’s-Gravenhage van 1980 niet nodeloos 
verlengen.

(28) In alle gevallen die betrekking 
hebben op kinderen, en met name in 
gevallen van internationale 
kinderontvoering, moeten de justitiële en 
administratieve autoriteiten de 
mogelijkheid overwegen om tot een 
minnelijke schikking te komen via 
bemiddeling en andere geschikte middelen, 
om te garanderen dat de rechten van het 
kind en de eraan verbonden grondrechten 
volledig worden beschermd. Dergelijke 
inspanningen mogen echter de 
terugkeerprocedures krachtens het Verdrag 
van ’s-Gravenhage van 1980 niet nodeloos 
verlengen. Bovendien moet de 
deskundigheid van ombudsmannen beter 
worden gebruikt en ingebracht.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Als het gerecht van een lidstaat 
waarnaar het kind ongeoorloofd is 
overgebracht of waar het ongeoorloofd 
wordt vastgehouden, besluit de terugkeer 
van het kind krachtens het Verdrag van 's-
Gravenhage van 1980 te weigeren, moet 
het in zijn beslissing expliciet verwijzen 
naar de artikelen van het Verdrag van 's-
Gravenhage van 1980 waarop het zijn 
weigering heeft gebaseerd. Een dergelijke 
beslissing kan evenwel worden vervangen 
door een latere beslissing, gegeven in 
voogdijprocedures na grondige beoordeling 
van de belangen van het kind, van het 
gerecht van de lidstaat waar het kind vóór 
de ongeoorloofde overbrenging of niet-
terugkeer zijn gewone verblijfplaats had. 
Brengt deze laatste beslissing de terugkeer 
van het kind met zich, dan dient de 
terugkeer plaats te vinden zonder dat 
enigerlei bijzondere procedure vereist is 
voor de erkenning en tenuitvoerlegging van 
die beslissing in de lidstaat waarnaar het 
kind ongeoorloofd is overgebracht of waar 
het ongeoorloofd wordt vastgehouden.

(30) Als het gerecht van een lidstaat 
waarnaar het kind ongeoorloofd is 
overgebracht of waar het ongeoorloofd 
wordt vastgehouden, besluit de terugkeer 
van het kind krachtens het Verdrag van 's-
Gravenhage van 1980 te weigeren, moet 
het in zijn beslissing expliciet verwijzen 
naar de artikelen van het Verdrag van 's-
Gravenhage van 1980 waarop het zijn 
weigering heeft gebaseerd en de gronden 
daarvoor. Een dergelijke beslissing kan 
evenwel worden vervangen door een latere 
beslissing, gegeven in voogdijprocedures 
na grondige beoordeling van de belangen 
van het kind, van het gerecht van de 
lidstaat waar het kind vóór de 
ongeoorloofde overbrenging of niet-
terugkeer zijn gewone verblijfplaats had. 
Brengt deze laatste beslissing de terugkeer 
van het kind met zich, dan dient de 
terugkeer plaats te vinden zonder dat 
enigerlei bijzondere procedure vereist is 
voor de erkenning en tenuitvoerlegging van 
die beslissing in de lidstaat waarnaar het 
kind ongeoorloofd is overgebracht of waar 
het ongeoorloofd wordt vastgehouden.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Om de persoon tegen wie om 
tenuitvoerlegging wordt verzocht, in kennis 
te stellen van de tenuitvoerlegging van een 

(38) Om de persoon tegen wie om 
tenuitvoerlegging wordt verzocht, in kennis 
te stellen van de tenuitvoerlegging van een 
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in een andere lidstaat gegeven beslissing, 
moet het op grond van deze verordening 
opgestelde certificaat, indien nodig 
vergezeld van de beslissing, tijdig vóór de 
eerste tenuitvoerleggingsmaatregel aan de 
betrokkene worden betekend. In die 
context betekent de eerste 
tenuitvoerleggingsmaatregel de eerste 
tenuitvoerleggingsmaatregel na de 
betekening.

in een andere lidstaat gegeven beslissing, 
moet het op grond van deze verordening 
opgestelde certificaat, indien nodig 
vergezeld van de beslissing, te gepasten 
tijde vóór de eerste 
tenuitvoerleggingsmaatregel aan de 
betrokkene worden betekend. In die 
context betekent de eerste 
tenuitvoerleggingsmaatregel de eerste 
tenuitvoerleggingsmaatregel na de 
betekening.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) In specifieke gevallen inzake 
ouderlijke verantwoordelijkheid die onder 
het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen, moeten de centrale 
autoriteiten met elkaar samenwerken om 
bijstand te bieden aan zowel nationale 
autoriteiten als personen die de ouderlijke 
verantwoordelijkheid dragen. Die bijstand 
houdt met name in dat het kind wordt 
gelokaliseerd, hetzij rechtstreeks hetzij via 
andere bevoegde autoriteiten, als dat nodig 
is voor de uitvoering van een verzoek 
krachtens deze verordening, en dat de 
informatie over het kind die nodig is voor 
de procedure, wordt verstrekt.

(42) In specifieke gevallen inzake 
ouderlijke verantwoordelijkheid die onder 
het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen, moeten de centrale 
autoriteiten met elkaar samenwerken om 
bijstand te bieden aan zowel nationale 
autoriteiten als personen die de ouderlijke 
verantwoordelijkheid dragen. Die bijstand 
houdt met name in dat het kind wordt 
gelokaliseerd, hetzij rechtstreeks hetzij via 
andere bevoegde autoriteiten, als dat nodig 
is voor de uitvoering van een verzoek 
krachtens deze verordening, en dat de 
informatie over het kind die nodig is voor 
de procedure, wordt verstrekt. In de 
gevallen waarin de bevoegde lidstaat niet 
de lidstaat is waarvan het kind onderdaan 
is, moeten de centrale autoriteiten van de 
lidstaat met rechtsbevoegdheid onverwijld 
de centrale autoriteiten van de lidstaat 
waarvan het kind onderdaan is, 
informeren.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Een autoriteit van een lidstaat die 
een beslissing inzake ouderlijke 
verantwoordelijkheid overweegt, moet de 
autoriteiten van een andere lidstaat kunnen
verzoeken om de mededeling van 
informatie die relevant is voor de 
bescherming van de rechten van het kind,
als het belang van het kind dat vereist. 
Afhankelijk van de omstandigheden kan dit 
informatie betreffen over procedures en 
beslissingen aangaande een ouder of broer
of zus, of over het vermogen van een ouder 
om voor een kind te zorgen of 
omgangsrecht uit te oefenen.

(46) In bijzondere gevallen waarin het 
belang van het kind zulks vereist moet aan 
een autoriteit van een lidstaat die een 
beslissing inzake ouderlijke 
verantwoordelijkheid overweegt gevraagd 
worden om de autoriteiten van een andere 
lidstaat te verzoeken om de mededeling 
van informatie die relevant is voor de 
bescherming van de rechten van dit kind. 
Afhankelijk van de omstandigheden kan dit 
informatie betreffen over procedures en 
beslissingen aangaande een ouder, 
bijvoorbeeld in gevallen van huiselijk en 
gendergerelateerd geweld, of over 
besluiten inzake broers of zussen van het 
kind, of informatie over het vermogen van 
een ouder om voor een kind te zorgen of 
omgangsrecht uit te oefenen. Dit vermogen 
moet worden beoordeeld door een 
deskundige. De nationaliteit, economische 
en sociale situatie, culturele en religieuze 
achtergrond van een ouder mogen niet 
worden beschouwd als bepalende factoren 
om een besluit te nemen over zijn/haar 
vermogen om voor een kind te zorgen.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 48 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48 bis) Er moet een 
ondersteuningsplatform worden opgericht 
voor EU-burgers die de terugkeer van een 
kind vorderen voor rechtbanken in andere 
lidstaten. Bovendien moeten EU-burgers 
die verblijven in andere lidstaten waar zij 
de terugkeer van een kind vorderen, 



AD\1125980NL.docx 13/21 PE597.699v03-00

NL

worden ondersteund door hun bevoegde 
vertegenwoordigers.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ter zake van de ouderlijke 
verantwoordelijkheid zijn bevoegd 
de autoriteiten van de lidstaat op het 
grondgebied waarvan het kind zijn gewone 
verblijfplaats heeft. Wanneer een kind 
legaal van een lidstaat naar een andere 
lidstaat verhuist en aldaar een nieuwe 
gewone verblijfplaats verkrijgt, worden de 
autoriteiten van de lidstaat van de nieuwe 
gewone verblijfplaats bevoegd. 

1. Ter zake van de ouderlijke 
verantwoordelijkheid zijn bevoegd 
de autoriteiten van de lidstaat op het 
grondgebied waarvan het kind zijn gewone 
verblijfplaats heeft. Wanneer een kind 
legaal van een lidstaat naar een andere 
lidstaat verhuist en aldaar een nieuwe 
gewone verblijfplaats, zoals gedefinieerd 
door het Hof van Justitie, verkrijgt, 
worden de autoriteiten van de lidstaat van 
de nieuwe gewone verblijfplaats bevoegd.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Teneinde de bevoegdheidskwesties 
te vereenvoudigen, benoemen de lidstaten 
een rechtbank op nationaal niveau die 
alle grensoverschrijdende zaken met 
betrekking tot kinderen behandelt.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In spoedeisende gevallen hebben de In spoedeisende gevallen hebben de 
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autoriteiten van een lidstaat waar het kind 
of het vermogen van het kind zich bevindt, 
de bevoegdheid om met betrekking tot dat 
kind of dat vermogen voorlopige en 
bewarende maatregelen te nemen.

autoriteiten van een lidstaat waar het kind 
of het vermogen van het kind zich bevindt, 
de bevoegdheid om met betrekking tot dat 
kind of dat vermogen voorlopige en 
bewarende maatregelen te nemen. Deze 
maatregelen mogen de procedure en de 
definitieve besluiten inzake voogdij en 
omgangsrecht niet onnodig vertragen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als dat nodig is om de belangen van het 
kind te beschermen, informeert de 
autoriteit die de bewarende maatregelen 
heeft genomen, hetzij rechtstreeks, hetzij 
via de centrale autoriteit die krachtens 
artikel 60 is aangewezen, de autoriteit van 
de lidstaat die krachtens deze verordening 
ten gronde bevoegd is.

Als dat nodig is om de belangen van het 
kind te beschermen, informeert de 
autoriteit die de bewarende maatregelen 
heeft genomen, hetzij rechtstreeks, hetzij 
via de centrale autoriteit die krachtens 
artikel 60 is aangewezen, de autoriteit van 
de lidstaat die krachtens deze verordening 
ten gronde bevoegd is. Deze autoriteit 
zorgt ervoor dat de ouders die bij de 
procedure betrokken zijn, volledig en 
onverwijld op de hoogte worden gebracht 
van alle maatregelen in kwestie in een 
taal die zij ten volle begrijpen. Het is 
bijgevolg strikt verboden de kosten van de 
vertaling in rekening te brengen van de 
ouder uit de lidstaat waarvan de 
autoriteiten de bevoegdheid ten gronde 
hebben in het kader van deze verordening.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het uitvoeren van hun bevoegdheid 
krachtens afdeling 2 van dit hoofdstuk 
zorgen de autoriteiten van de lidstaten 

Bij het uitvoeren van hun bevoegdheid 
krachtens afdeling 2 van dit hoofdstuk 
zorgen de autoriteiten van de lidstaten 
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ervoor dat een kind dat in staat is zijn 
eigen mening te vormen, daadwerkelijk de 
mogelijkheid krijgt die mening vrij te uiten 
tijdens de procedure.

ervoor dat een kind daadwerkelijk de 
mogelijkheid krijgt zijn of haar mening 
vrij te uiten tijdens de procedure.

De autoriteit geeft het gepaste belang aan 
het standpunt van het kind, op basis van 
diens leeftijd en maturiteit, en licht haar 
overwegingen toe in haar besluit.

De autoriteit geeft het gepaste belang aan 
het standpunt van het kind, op basis van 
diens leeftijd en maturiteit, met name 
wanneer het kind ouder dan 12 jaar is, en 
licht haar objectieve overwegingen 
duidelijk toe in haar besluit. Vanaf de 
leeftijd van 16 jaar worden de wensen van 
het kind als doorslaggevend beschouwd.
De autoriteit zorgt voor optimale 
omstandigheden zodat het kind duidelijk 
en uitvoerig uiting kan geven aan zijn of 
haar mening, die in aanmerking wordt 
genomen in het eindbesluit. Om de 
capaciteiten en de maturiteit van het kind 
te beoordelen, wordt de hulp van 
deskundigen inzake kinder- en 
familieaangelegenheden ingeroepen.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zo vroeg mogelijk in de procedure 
bestudeert het gerecht of de partijen bereid 
zijn tot bemiddeling om, in het belang van 
het kind, tot overeenstemming over een 
oplossing te komen, op voorwaarde dat dit 
de procedure niet nodeloos vertraagt.

2. Zo vroeg mogelijk in de procedure 
stelt het gerecht bemiddelingsdiensten 
voor, behalve in het geval van 
gendergerelateerd geweld, om in het 
belang van het kind, tot overeenstemming 
over een oplossing te komen, op 
voorwaarde dat dit de procedure niet 
nodeloos vertraagt. Wanneer de partijen 
overeenkomen om een beroep te doen op 
bemiddeling, zorgen de autoriteiten van 
de lidstaat met rechtsbevoegdheid voor 
toegang tot bemiddelingsdiensten.
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op de vereisten voor de 
tenuitvoerlegging van in een andere lidstaat 
gegeven beslissingen is de wetgeving van 
de lidstaat van tenuitvoerlegging van 
toepassing. Onverminderd artikel 40 wordt 
een beslissing die in een andere lidstaat is 
gegeven en uitvoerbaar is in de lidstaat 
van tenuitvoerlegging, ten uitvoer gelegd 
onder dezelfde voorwaarden als een 
beslissing die in de lidstaat van 
tenuitvoerlegging is gegeven.

1. Op de vereisten voor de 
tenuitvoerlegging van in een andere lidstaat 
gegeven beslissingen is de wetgeving van 
de lidstaat van tenuitvoerlegging van 
toepassing.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het gerecht kan, waar nodig, van 
de verzoeker eisen dat hij, overeenkomstig 
artikel 69, een vertaling of transliteratie 
overlegt van de relevante inhoud van het 
certificaat dat de ten uitvoer te leggen 
verplichting bevat.

2. Het gerecht eist van de verzoeker 
dat hij, overeenkomstig artikel 69, een 
vertaling of transliteratie overlegt van de 
relevante inhoud van het certificaat dat de 
ten uitvoer te leggen verplichting bevat.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) personen die de ouderlijke 
verantwoordelijkheid dragen te 
informeren over juridische bijstand en 
ondersteuning, bijvoorbeeld over 
tweetalige gespecialiseerde advocaten, om 
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te voorkomen dat personen die de 
ouderlijke verantwoordelijkheid dragen 
toestemming verlenen zonder dat zij hun 
toestemming in de volle omvang hebben 
begrepen.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer een beslissing inzake 
ouderlijke verantwoordelijkheid wordt 
overwogen, moet de centrale autoriteit 
van de lidstaat waar het kind zijn gewone 
verblijfplaats heeft, onverwijld de centrale 
autoriteit van de lidstaat waarvan het kind 
onderdaan is, op de hoogte stellen van de 
procedure.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De autoriteiten van een lidstaat 
waar het kind niet zijn gewone 
verblijfplaats heeft, verzamelen op verzoek 
van een persoon die in die lidstaat verblijft 
en die een omgangsrecht met het kind 
tracht te verkrijgen of te behouden, of op 
verzoek van een centrale autoriteit van een 
andere lidstaat, inlichtingen of 
bewijsmateriaal en spreken zich uit over de 
geschiktheid van die persoon om het 
omgangsrecht uit te oefenen en over de 
voorwaarden waaronder dat recht moet 
worden uitgeoefend.

5. De autoriteiten van een lidstaat 
waar het kind niet zijn gewone 
verblijfplaats heeft, verzamelen op verzoek 
van een familielid dat in die lidstaat 
verblijft en dat een omgangsrecht met het 
kind tracht te verkrijgen of te behouden, of 
op verzoek van een centrale autoriteit van 
een andere lidstaat, inlichtingen of 
bewijsmateriaal en spreken zich uit over de 
geschiktheid van die persoon om het 
omgangsrecht uit te oefenen en over de 
voorwaarden waaronder dat recht moet 
worden uitgeoefend.
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Maatschappelijk werkers en 
andere medewerkers van autoriteiten die 
te maken hebben met de 
grensoverschrijdende plaatsing van 
kinderen in instellingen of pleeggezinnen 
ontvangen een bewustmakingsopleiding.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten verzekeren de ouders 
van een regelmatig bezoekrecht, tenzij dit 
indruist tegen het belang van het kind.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wanneer de bevoegde autoriteit 
voornemens is om maatschappelijk 
werkers naar een andere lidstaat te sturen 
om te vast te stellen of een plaatsing of 
adoptie daar in overeenstemming is met 
het belang van het kind, stelt zij de 
desbetreffende lidstaat hiervan in kennis.
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ten laatste [10 jaar na de datum 
van toepassing] dient de 
Commissie, ondersteund door de door de 
lidstaten verstrekte gegevens, bij het 
Europees Parlement, de Raad en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
een verslag over de ex-postevaluatie van 
deze verordening in. Dat verslag gaat zo 
nodig vergezeld van een wetsvoorstel.

1. Ten laatste [5 jaar na de datum van 
toepassing] dient de Commissie,
ondersteund door de door de lidstaten 
verstrekte gegevens, bij het Europees 
Parlement, de Raad en het Europees 
Economisch en Sociaal Comité een verslag 
over de ex-postevaluatie van deze 
verordening in. Dat verslag gaat zo nodig 
vergezeld van een wetsvoorstel.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) met betrekking tot verzoeken om 
tenuitvoerlegging krachtens artikel 32, het 
aantal zaken waarin de tenuitvoerlegging 
niet plaatsvond binnen zes weken na de 
start van de tenuitvoerleggingsprocedure;

b) met betrekking tot verzoeken om 
tenuitvoerlegging krachtens artikel 32, het 
aantal zaken waarin de tenuitvoerlegging 
is opgeschort, de duur van deze 
opschortingen en het aantal zaken waarin 
de tenuitvoerlegging niet plaatsvond 
binnen zes weken na de start van de 
tenuitvoerleggingsprocedure;
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