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Betreft: Advies inzake de rechtsgrondslag van het voorstel voor een verordening van de 
Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van 
onderhoudsverplichtingen (COM(2005)0649 – C6-0079/2006 –
2005/0259(CNS))1

Geachte heer Cavada,

Bij schrijven van 11 januari 2007 hebt u, overeenkomstig artikel 35, lid 2 van het Reglement, 
de Commissie juridische zaken verzocht de geldigheid en juistheid van de rechtsgrondslag 
van bovengenoemd Commissievoorstel na te gaan.

De commissie behandelde dit punt op haar vergadering van 30 januari 2007.

Voorgesteld als rechtsgrondslag zijn de artikelen 61, c) en 67, lid 2. De verwijzing naar 
artikel 67, lid 2 houdt in dat de voorgestelde maatregel betrekking heeft op aspecten in 
verband met het familierecht, zodat de medebeslissingsprocedure er niet op van toepassing is, 
op grond van de uitzondering in artikel 67, lid 5, tweede streepje. 

Relevante bepalingen van het EG-Verdrag

Artikel 61, c)

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd
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Met het oog op de geleidelijke totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid neemt de Raad de volgende maatregelen aan: 

c) maatregelen op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke zaken, als bepaald in 
artikel 65; 

Artikel 65

De maatregelen op het gebied van samenwerking in burgerlijke zaken met 
grensoverschrijdende gevolgen en die in overeenstemming met artikel 67 en voorzover nodig 
voor de goede werking van de interne markt moeten worden genomen, omvatten:

a) de verbetering en vereenvoudiging van:

— het systeem van grensoverschrijdende betekening en kennisgeving van gerechtelijke en 
buitengerechtelijke stukken;

— samenwerking bij het vergaren van bewijsmiddelen;

— de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, met 
inbegrip van beslissingen in buitengerechtelijke zaken;

b) de bevordering van de verenigbaarheid van de in de lidstaten geldende regels voor collisie 
en jurisdictiegeschillen;

c) de afschaffing van hinderpalen voor de goede werking van burgerrechtelijke procedures, zo 
nodig door bevordering van de verenigbaarheid van de in de lidstaten geldende bepalingen 
van burgerlijke rechtsvordering.

Artikel 67, lid 1 en 2 

1. Gedurende een overgangsperiode van vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van 
Amsterdam besluit de Raad met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie of 
op initiatief van een lidstaat, na raadpleging van het Europees Parlement.

2. Na deze periode van vijf jaar:

— besluit de Raad op voorstel van de Commissie; de Commissie neemt ieder verzoek van een 
lidstaat om indiening van een voorstel bij de Raad in behandeling;

— neemt de Raad met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees 
Parlement, een besluit teneinde de procedure van artikel 251 toe te passen op alle onder deze 
titel vallende gebieden, dan wel delen ervan, en de bepalingen betreffende de bevoegdheden 
van het Hof van Justitie aan te passen.

Artikel 67, lid 5

5. In afwijking van lid 1 neemt de Raad volgens de procedure van artikel 251 de volgende 
maatregelen aan:
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— de in artikel 63, punt 1 en punt 2, onder a), bedoelde maatregelen, voorzover de Raad 
vooraf overeenkomstig lid 1 van dit artikel communautaire wetgeving heeft vastgesteld 
waarin gemeenschappelijke regels en de voornaamste beginselen terzake worden bepaald;

— de in artikel 65 bedoelde maatregelen, met uitzondering van de aspecten in verband met 
het familierecht.

Doel en inhoud van het voorstel voor een verordening

Het voorstel voor een verordening is bedoeld om alle hinderpalen voor de inning van 
alimentatievorderingen binnen de Europese Unie uit de weg te ruimen, overeenkomstig het op 
30 november 2000 vastgestelde programma voor wederzijdse erkenning in burgerlijke zaken
en het op 2 en 3 juni 2005 aangenomen gemeenschappelijke actieplan. 

Doel en inhoud van de voorgestelde verordening kunnen op basis van de overwegingen en het 
regelgevende gedeelte als volgt worden geanalyseerd. 

Overeenkomstig overweging (7) heeft de verordening als doel alimentatiegerechtigden in 
staat te stellen in een andere lidstaat gemakkelijk een beslissing te verkrijgen die automatisch 
in elke andere lidstaat uitvoerbaar is en de tenuitvoerlegging van deze beslissing te 
vereenvoudigen en te versnellen. 

Hiertoe is het de bedoeling met de verordening alle maatregelen die nodig zijn voor de inning 
van onderhoudsverplichtingen in de Gemeenschap in een enkel instrument te verenigen. De 
verordening bevat derhalve bepalingen over jurisdictiegeschillen, collisie, uitvoerbaarheid en 
tenuitvoerlegging van beslissingen, en samenwerking (overweging 8). 

Alle onderhoudsverplichtingen die voortvloeien uit familiale betrekkingen of uit betrekkingen 
die soortgelijke gevolgen hebben, vallen onder de verordening, om de gelijke behandeling van 
alle alimentatiegerechtigden te garanderen (overweging 9). 

In overweging 10 wordt duidelijk gesteld dat de regels inzake internationale bevoegdheid in 
de verordening verschillen van degene die van toepassing zijn op grond van Verordening 
(EG) nr. 44/2001 ("Brussel I"), waarbij het doel is deze regels te verduidelijken, zodat 
voortaan alle hypotheses zijn gedekt waarin er een voldoende band bestaat tussen de situatie 
van de partijen en een lidstaat. De gewone verblijfplaats van de verweerder in een staat die 
geen lid is van de Europese Unie, mag geen reden meer zijn tot uitsluiting van de 
Gemeenschapsnormen en er mag voortaan niet meer worden voorzien in een verwijzing naar 
het nationale recht. 

In overweging 11 wordt uitgelegd dat de partijen in onderlinge overeenstemming de bevoegde 
rechter kunnen kiezen, behalve wanneer het gaat om onderhoudsverplichtingen jegens een 
minderjarig kind, om de bescherming van de “zwakke partij” te waarborgen. 

In overweging 12 wordt erop gewezen dat het belangrijk is een duidelijk en doeltreffend 
mechanisme in stand te houden om gevallen van litispendentie en samenhang op te lossen. 

In overweging 13 wordt duidelijk gesteld dat de collisieregels alleen mogen worden toegepast 
op onderhoudsverplichtingen en niet mogen bepalen welk recht van toepassing is op het 
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vaststellen van de familiale betrekkingen waarop de onderhoudsverplichtingen zijn gebaseerd. 

De overwegingen 14, 15 en 16 hebben betrekking op het toepasselijke recht (basisprincipe is 
dat het recht van het land van de gewone verblijfplaats van de alimentatiegerechtigde van 
toepassing is, maar de mogelijkheid wordt open gehouden om de lex fori toe te passen of het 
recht van een andere lidstaat waarmee de onderhoudsverplichting nauwe banden heeft). 
Keuze van het toepasselijke recht is ook mogelijk, onder bepaalde voorwaarden, met name 
bedoeld om kinderen en kwetsbare volwassenen te beschermen. 

Overeenkomstig overweging 17 moet de schuldenaar worden beschermd tegen de toepassing 
van het recht dat wordt aangewezen in hypotheses waarin er geen unanimiteit is over de vraag 
of de familiebetrekking de verkrijging van alimentatie rechtvaardigt. Dit zou met name het 
geval kunnen zijn bij betrekkingen tussen verwanten in de zijlijn of tussen aanverwanten, 
voor onderhoudsverplichtingen van descendenten jegens ascendenten, of bij het behoud van 
de bijstandsplicht na de ontbinding van het huwelijk. 

In overweging 18 wordt uitgelegd dat de op het gebied van onderhoudsverplichtingen in een 
lidstaat gegeven beslissingen zonder enige procedure in alle andere lidstaten moeten worden 
erkend en uitvoerbaar moeten zijn. Om alle intermediaire maatregelen af te schaffen moet een 
minimale harmonisatie van de procedureregels plaatsvinden. Deze moet via 
gemeenschappelijke normen in alle lidstaten de eerbiediging van de vereisten van een eerlijk 
proces garanderen. 

Overeenkomstig overweging 19 moet een beslissing over onderhoudsverplichtingen die in een 
lidstaat is gegeven, snel en doeltreffend in elke andere lidstaat ten uitvoer kunnen worden 
gelegd. Alimentatie moet aan de bron op de lonen en bankrekeningen van schuldenaars 
kunnen worden ingehouden.

Authentieke akten en schikkingen tussen partijen, die in een lidstaat uitvoerbaar zijn, dienen 
met beslissingen te worden gelijkgesteld (overweging 20).

Overweging 21 heeft betrekking op de oprichting van centrale autoriteiten in de lidstaten, 
voor de uitwisseling van informatie en om de inning van onderhoudsverplichtingen te 
vergemakkelijken. 

Het regelgevende gedeelte is verdeeld in negen hoofdstukken. 

Hoofdstuk I heeft betrekking op de werkingssfeer en bevat definities, waarbij in artikel 1 
("Werkingssfeer") wordt bepaald: "Deze verordening is van toepassing op 
onderhoudsverplichtingen die voortvloeien uit familiale betrekkingen of uit betrekkingen die 
krachtens het daarop van toepassing zijnde recht soortgelijke gevolgen hebben". Er zij op 
gewezen dat de termen die worden gedefinieerd in artikel 2 (“gerechten”, “rechter”, 
“beslissing”,“authentieke akte”, “lidstaat van oorsprong”, “lidstaat van tenuitvoerlegging”, 
“gerecht van oorsprong”, “schuldeiser” en “schuldenaar”) niet specifiek verband houden met 
het familierecht of volgens het familierecht worden gedefinieerd. 

Hoofdstuk II heeft betrekking op bevoegdheid (algemene bevoegdheid, prorogatie van 
rechtsmacht, bevoegdheid gebaseerd op de verschijning van de verweerder, residuele 
bevoegdheid, litispendentie, samenhang, aanhangigmaking van een zaak bij een gerecht, 
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voorlopige maatregelen, toetsing van de bevoegdheid). Dit hoofdstuk heeft ook geen gevolgen 
voor het familierecht, aangezien het alleen betrekking heeft op bevoegdheid voor 
onderhoudsverplichtingen, dat wil zeggen financiële vorderingen. 

Hoofdstuk III heeft betrekking op het toepasselijke recht. Hier zij opgemerkt dat in de eerste
bepaling van dit hoofdstuk, artikel 12, wordt bepaald: "De bepalingen van dit hoofdstuk 
wijzen alleen het recht aan dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen en bepalen niet 
welk recht van toepassing is op een van de in artikel 1 bedoelde betrekkingen" (namelijk 
"familiale betrekkingen of (…) betrekkingen die krachtens het daarop van toepassing zijnde 
recht soortgelijke gevolgen hebben"). De overige artikelen van dit hoofdstuk hebben 
betrekking op basisregels, rechtskeuze, de niet-toepassing van het aangewezen recht op 
verzoek van de schuldenaar, overheidsinstanties, het gebied van het toepasselijke recht, de 
toepassing van het recht van een niet-lidstaat, herverwijzing, openbare orde en staten met 
meer dan één rechtssysteem. 

Hoofdstuk IV heeft betrekking op gemeenschappelijke procedureregels – betekening of 
kennisgeving, toetsing van de ontvankelijkheid, en beslissing en herziening. 

De hoofdstukken V en VI hebben betrekking op de uitvoerbaarheid en tenuitvoerlegging van 
beslissingen (onder andere rechtsbijstand, zekerheid, legalisatie, een verbod op onderzoek van 
de juistheid van een beslissing waarvan de tenuitvoerlegging wordt verlangd, weigering of 
opschorting van de tenuitvoerlegging, een opdracht tot automatische incasso, een opdracht tot 
tijdelijke bevriezing van een bankrekening, de rangregeling van vorderingen). 

Hoofdstuk VII heeft betrekking op authentieke akten en overeenkomsten. 

Hoofdstuk VIII heeft betrekking op samenwerking (aanwijzing en rol van centrale 
autoriteiten, toegang tot en gebruik van informatie enz.).

Hoofdstuk IX bevat tot slot algemene en slotbepalingen (verhoudingen tot andere 
communautaire instrumenten, verhoudingen tot internationale overeenkomsten, comitologie, 
overgangsregelingen en inwerkingtreding).

Het probleem 

In de brief van de voorzitter van de commissie ten principale staat het volgende: 

"Met de rechtsgrondslag die op dit ogenblik is gekozen, worden onderhoudsverplichtingen 
beschouwd als maatregelen in verband met het familierecht in de zin van artikel 67, lid 5, 
tweede streepje van het EG-Verdrag. Gevolg hiervan is dat deze maatregelen buiten de 
gemeenschappelijke regels voor justitiële samenwerking in burgerlijke zaken vallen waarvoor 
de medebeslissingsprocedure van toepassing is". 

De rapporteur van de commissie ten principale is van mening dat onderhoudsverplichtingen 
nauw verband met het familierecht houden, maar dat, als zij op die manier worden 
geclassificeerd, wellicht onvoldoende rekening wordt gehouden met het "hybride karakter van 
het onderhoudsconcept – familiaal wat de wortels betreft, maar financieel wat de uitvoering 
betreft, zoals elke schuld".
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Algemene beschouwingen over rechtsgrondslag op basis van de rechtspraak

Alle communautaire akten moeten gebaseerd zijn op een rechtsgrondslag in het Verdrag (of in 
een andere wettelijke akte waarvan zij als uitvoering zijn bedoeld). Door de rechtsgrondslag 
wordt de bevoegdheid van de Gemeenschap ratione materiae vastgesteld, en gespecificeerd
hoe deze bevoegdheid moet worden uitgeoefend, d.w.z. welk wetgevingsinstrument of 
wetgevingsinstrumenten mogen worden gebruikt en welke besluitvormingsprocedure moet 
worden gevolgd.

Uit vaste rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat de keuze van de rechtsgrondslag niet 
onder de discretionaire bevoegdheid van de communautaire wetgever valt, maar dat de 
rechtsgrondslag moet worden bepaald door objectieve gegevens die voor rechterlijke toetsing 
vatbaar zijn1, bijvoorbeeld het doel en de inhoud van de maatregel in kwestie2. Voorts moet 
de doorslaggevende factor het hoofddoel van de maatregel zijn3. 

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie is een algemeen verdragsartikel een 
toereikende rechtsgrondslag, ook al is de maatregel in kwestie tevens bedoeld om in 
ondergeschikte orde een doelstelling te halen waarop een specifiek verdragsartikel betrekking 
heeft4.

Als een maatregel gericht is op diverse doelen tegelijk die onlosmakelijk met elkaar zijn 
verbonden, zonder dat er één secundair en onrechtstreeks is ten aanzien van de andere, moet 
de maatregel evenwel worden gebaseerd op de diverse relevante verdragsbepalingen5, tenzij 
dit onmogelijk is door de wederzijdse onverenigbaarheid van de besluitvormingsprocedures
waarin de bepalingen voorzien6.

Beoordeling

Terloops zij opgemerkt dat het zeer jammer is dat de Raad nog niet heeft besloten gebruik te 
maken van artikel 67, lid 2, tweede streepje, om de in artikel 67, lid 5, tweede streepje 
genoemde "aspecten in verband met het familierecht" onder de medebeslissingsprocedure te 
brengen. De Commissie heeft de Raad nochtans al in 2005 verzocht7 om ervoor te zorgen dat 
maatregelen in verband met onderhoudsverplichtingen volgens de medebeslissingsprocedure 
worden goedgekeurd. Het komt absurd voor dat een kwestie die zo nauw verband met de 
bezorgdheden en het dagelijks leven van de burgers houdt als het familierecht, niet onder de 
wetgevingsprocedure valt waarbij de instelling die zij verkiezen, het meest betrokken is.

De rechtspraak is evenwel duidelijk: deze overwegingen hebben geen gevolgen voor de keuze 
  

1 Zaak 45/86, Commissie v. Raad [1987] ECR 1439, § 5.
2 Zaak C-300/89, Commissie v. Raad [1991] ECR I-287, § 10, en zaak C-42/97, Europees Parlement v. Raad
[1999] ECR I-869, § 36.
3 Zaak C-377/98, Nederland v. Europees Parlement en Raad [2001] ECR I-7079, § 27.
4 Zaak C-377/98 Nederland v. Europees Parlement en Raad [2001] ECR I-7079, §§ 27-28; zaak C-491/01 
British American Tobacco (Investments) en Imperial Tobacco [2002] ECR I-11453, §§ 93-94.
5 Zaak 165/87 Commissie v. Raad [1988] ECR 5545, § 11.
6 Zie bijvoorbeeld zaak C-300/89 Commissie v. Raad [1991] ECR I-2867, §§ 17-21 (Titaniumdioxide), zaak C-
388/01 Commissie v. Raad [2004] ECR I-4829, § 58 en zaak C-491/01 British American Tobacco [2002] ECR I-
11453, §§ 103-111.
7 Mededeling van de Commissie aan de Raad, COM(2005) 648 van 15 december 2005.
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van de rechtsgrondslag, die moet worden bepaald op grond van objectieve gegevens die voor 
rechterlijke toetsing vatbaar zijn, in het bijzonder het doel en de inhoud van de maatregel in 
kwestie.

Duidelijk is dat het hoofddoel van het voorstel is alle alimentatiegerechtigden binnen de EU 
in staat te stellen "gemakkelijk, snel en in de regel zonder kosten, een executoriale titel [te] 
verkrijgen, die zonder belemmering binnen de Europese justitiële ruimte kan circuleren", 
zodat "de regelmatige betaling van de verschuldigde sommen" mogelijk is.

Nieuwe regels van het internationale privaatrecht op het gebied van bevoegdheid, toepasselijk 
recht, erkenning en tenuitvoerlegging van besluiten betreffende alimentatievorderingen zullen 
de hinderpalen voor het vrije verkeer van personen verwijderen en zo de goede werking van 
de gemeenschappelijke markt bevorderen. 

Er kan niet worden ontkend dat er zonder het bestaan van het familierecht geen 
alimentatieconcept zou bestaan; zo maakt artikel 1 van het voorstel duidelijk dat 
onderhoudsverplichtingen "voortvloeien" uit familiale betrekkingen. Dit gezegd zijnde, als 
een verplichting alimentatie te betalen eenmaal overeenkomstig het familierecht is 
vastgesteld, blijft er alleen een financiële verplichting – een schuld als alle andere. Als het 
bestaan ervan eenmaal is erkend en bevestigd met een rechterlijke uitspraak, een authentieke 
akte of een overeenkomst, is een onderhoudsverplichting een financiële vordering, en is het 
feit dat deze uit familiale of soortgelijke betrekkingen is voortgevloeid, nauwelijks relevant. 

De voorgestelde verordening zal geen gevolgen hebben voor het familierecht als dusdanig en 
artikel 12 van het voorstel maakt dit meer dan duidelijk, doordat erin wordt bepaald dat de 
bepalingen betreffende het op onderhoudsverplichtingen toepasselijke recht "niet [bepalen]
welk recht van toepassing is op een van de in artikel 1 bedoelde betrekkingen". Tegelijk zij 
verwezen naar overweging 13, waarin wordt gesteld dat de collisieregels alleen mogen 
worden toegepast op onderhoudsverplichtingen en "niet [mogen] bepalen welk recht van 
toepassing is op het vaststellen van de familiale betrekkingen waarop de 
onderhoudsverplichtingen zijn gebaseerd".

Bovendien is het interessant om vast te stellen dat Verordening (EG) nr. 805/2004 van het 
Europees parlement en de Raad van 21 april 2004 tot invoering van een Europese executoriale 
titel voor niet-betwiste schuldvorderingen1 ook betrekking heeft op alimentatievorderingen en 
is goedgekeurd volgens de medebeslissingsprocedure2. 

Conclusie

Op haar vergadering van 30 januari 2007 besloot de Commissie juridische zaken bijgevolg 
met algemene stemmen3 u aan te bevelen dat het voorstel voor een verordening van de Raad 

  
1 Publicatieblad L 143, van 30 april 2004, blz.15.
2 Zie artikel 4, lid 3, waar de definitie van "authentieke akte" ook "een regeling inzake 
onderhoudsverplichtingen die met bestuurlijke autoriteiten is getroffen of die door deze autoriteiten 
authentiek is verklaard" omvat.

3 Bij de eindstemming waren aanwezig: Giuseppe Gargani (voorzitter), Carlo Casini, Cristian Dumitrescu, 
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betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen wordt 
gebaseerd op artikel 61, (c) en artikel 67, lid 5, tweede streepje van het EG-Verdrag en 
bijgevolg onder de medebeslissingsprocedure valt.

Hoogachtend,

Giuseppe Gargani

    
Monica Frassoni, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco 
Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina en Tadeusz Zwiefka.


