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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 722/2005, ingediend door Antonella Muscat (Maltese nationaliteit), over
problemen in verband met haar voornemen van Malta naar Groot-Brittannië te verhuizen, 
samen met haar kind over wie zij de voogdij heeft

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster leeft officieel gescheiden van haar echtgenoot en heeft de voogdij over hun 
minderjarige kind. Zij wil met het kind naar Groot-Brittannië verhuizen. Zij stelt dat het 
vrijwel onmogelijk is toestemming te krijgen om Malta te verlaten. Zij kan echter geen 
gerechtelijke procedure beginnen omdat haar ex-echtgenoot geen vast adres heeft, waardoor 
hij niet kan worden opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Indienster verwijst naar het 
door Malta ondertekende verdrag inzake contact met kinderen (ETS nr. 192 van de Raad van 
Europa), naar de Brussel II-verordening en naar het Verdrag inzake de rechten van het kind.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 november 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 maart 2006

Indienster, die de Maltese nationaliteit heeft, leeft sinds 5 jaar officieel gescheiden van haar 
echtgenoot en heeft de voogdij over haar 10-jarige zoon. Om beroepsredenen wil zij met het 
kind naar Groot-Brittannië verhuizen, maar zij meent dat het vrijwel onmogelijk is om 
toestemming van de rechter te verkrijgen om Malta te verlaten. Zij stelt bovendien dat 
kinderen jonger dan 14 jaar niet door de Maltese rechter worden gehoord.

Als gevolg van problemen bij het oproepen van haar voormalige echtgenoot kan de procedure 
voor de rechtbank niet worden gestart. Indienster is gezegd dat het voor een ouder vrijwel 
onmogelijk is toestemming van een Maltese rechter te krijgen om zich met een kind in het 
buitenland te vestigen en dat zij de voogdij over haar kind zou moeten opgeven en zonder 
hem zou moeten vertrekken.
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Indienster stelt dat de Maltese autoriteiten handelen in strijd met verordening (EG) 2201/2003 
van 27 november 20031, het Verdrag van de Raad van Europa inzake contact met kinderen en
het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind van 1989. Zij is voorts van opvatting dat 
inbreuk wordt gemaakt op het recht van vrij verkeer van personen, dat is vastgelegd in het 
EG-Verdrag.

Evaluatie en opmerkingen

Het Verdrag van de Raad van Europa inzake contact met kinderen en het VN-Verdrag inzake 
de rechten van het kind van 1989 maken geen deel uit van het Gemeenschapsrecht en de 
Commissie is derhalve niet bevoegd voor de toepassing ervan. Desondanks kan het VN-
Verdrag in aanmerking worden genomen als bron van algemene beginselen voor 
communautaire wetgeving. Bijvoorbeeld ten aanzien van het recht van een kind om contact te 
hebben met beide ouders. Dit wordt bevestigd in artikel 24 van het Handvest van de 
grondrechten, dat op het VN-Verdrag gebaseerd is.

De voorwaarden waarop een ouder met een kind naar een andere lidstaat kan verhuizen, zijn 
niet vastgelegd in het Gemeenschapsrecht.

De relevantie van verordening (EG) 2201/2003 van 27 november 2003 is dat daarin specifieke 
regels zijn vastgelegd om ervoor te zorgen dat een kind na een scheiding een geregelde 
persoonlijke verhouding en rechtstreeks contact met beide ouders kan onderhouden, zelfs als 
zij in verschillende lidstaten wonen. Met de verordening wordt getracht de uitoefening van 
grensoverschrijdende omgangsrechten te vergemakkelijken door ervoor te zorgen dat een 
vonnis inzake het omgangsrecht rechtstreeks wordt erkend en gehandhaafd in een andere 
lidstaat, op voorwaarde dat dit recht vergezeld gaat van een certificaat. Dit certificaat wordt
verstrekt door de rechter in de lidstaat van herkomst, teneinde te waarborgen dat aan bepaalde 
procedurele vereisten is voldaan (artikel 41).
In het bijzonder geldt dat een kind in de gelegenheid moet worden gesteld te worden gehoord, 
tenzij dit vanwege zijn of haar leeftijd of mate van rijpheid niet raadzaam wordt geacht 
(artikel 41, lid 2, sub c). Het horen van een kind speelt een belangrijke rol in de toepassing 
van de verordening en de uitzondering op deze regel dient derhalve restrictief geïnterpreteerd 
te worden. 

Volgens indienster is de gerechtelijke procedure nog niet gestart vanwege problemen bij het 
oproepen van de wederpartij. Het is derhalve niet mogelijk te beoordelen of de Maltese 
rechter heeft gehandeld in overeenstemming met bovengenoemde verordening.

Het recht van vrij verkeer van personen is een fundamenteel recht van iedere burger van de 
Europese Unie. Zoals bevestigd door het Hof van Justitie, vormen bepalingen waarmee een 
burger van een lidstaat ervan wordt weerhouden of die hem of haar verbiedt zijn of haar 
lidstaat te verlaten en gebruik te maken van het recht op vrij verkeer een belemmering van dit 
recht, ook als zij van toepassing zijn zonder dat nationaliteit van de betrokken persoon in 

  
1 Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de 
erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke 
verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000, PB L 338 van 23.12.2003, blz. 1.
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aanmerking wordt genomen, tenzij dergelijke bepalingen op toereikende wijze worden 
gerechtvaardigd op gronden van een legitiem belang en zij proportioneel zijn ten aanzien van 
het ermee beoogde doel.

De Commissie heeft de Maltese autoriteiten verzocht nadere inlichtingen te verstrekken over 
de van toepassing zijnde wet(ten) en/of jurisprudentie, teneinde te kunnen beoordeling of deze 
in overeenstemming is/zijn met het Gemeenschapsrecht.


