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<Titre>Verzoekschrift 247/2006, ingediend door Gilbert Favero (vermoedelijk 
Luxemburgse nationaliteit), over zijn probleem in verband met erkenning in Duitsland 
van een echtscheidingsarrest in Luxemburg </Titre>

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft tevergeefs geprobeerd bij de Luxemburgse autoriteiten kopieën te verkrijgen 
van de documenten die nodig zijn voor de erkenning van zijn scheiding in Duitsland. Hij 
beweert dat dit een schending is van de EU-bepalingen betreffende de automatische 
wederzijdse erkenning van echtscheidingsarresten tussen een lidstaat en een andere zonder de 
noodzaak van verdere formaliteiten. Hij verzoekt het Europees Parlement om steun.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 juli 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 december 2006

Indiener, die de Duitse nationaliteit heeft, beklaagt zich erover dat hij van de Luxemburgse 
autoriteiten niet de papieren ontvangt die hij nodig heeft om een in Luxemburg gewezen 
echtscheidingsarrest in Duitsland erkend te krijgen. Hij wil namelijk graag via de erkenning 
van dit arrest zijn burgerlijke staat in Duitsland laten wijzigen.

Het betreffende arrest is op 20 januari 2005 gewezen door de Luxemburgse 
arrondissementsrechtbank, aan het slot van een procedure die is ingezet met een dagvaarding 
die op 16 augustus 2000 is betekend.

De Commissie wil er ten eerste op wijzen dat Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad 
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van 27 november 20031 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van 
beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid (hierna 
genoemd: “de nieuwe Verordening Brussel II”) op deze situatie van toepassing zou kunnen 
zijn. 

Op grond van artikel 64, lid 4 van de nieuwe Verordening Brussel II worden echtscheidingen 
die zijn uitgesproken vóór de datum van toepassing (1 maart 2005) maar ná 1 maart 2001, de 
datum van inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1347/2000 van de Raad van 29 mei 
20002 (hierna genoemd: “de oude Verordening Brussel II"), na een vordering tot 
echtscheiding die voor die datum is ingesteld, namelijk erkend op grond van het bepaalde in 
hoofdstuk III van de nieuwe Verordening Brussel II, indien de toegepaste regels van 
rechterlijke bevoegdheid voldoen aan de regels ofwel in hoofdstuk II van de nieuwe 
Verordening Brussel II of de oude Verordening Brussel II, ofwel in een verdrag tussen de 
lidstaat van afkomst en de aangezochte lidstaat dat van kracht was toen de vordering werd 
ingesteld.

In dit geval is de echtscheidingsvordering ingesteld op 16 augustus 2000, dat wil zeggen vóór 
de inwerkingtreding van de oude Verordening Brussel II, en is de echtscheiding uitgesproken 
op 20 januari 2005, dat wil zeggen ná de inwerkingtreding van de oude Verordening Brussel 
II, maar vóór de inwerkingtreding van de nieuwe Verordening Brussel II. De 
overgangsbepalingen uit artikel 64, lid 4 zouden dus van toepassing kunnen zijn, onder het 
voorbehoud dat de regels van rechterlijke bevoegdheid die zijn toegepast worden onderzocht, 
in dit geval door de Luxemburgse rechtbank.

Op grond van de inlichtingen die door indiener zijn verstrekt, hebben de Duitse autoriteiten in 
antwoord op het verzoek om bijwerking van de akten van de burgerlijke stand verwezen naar 
artikel 33 van de oude Verordening Brussel II, terwijl ze misschien hadden kunnen verwijzen 
naar artikel 39 van de nieuwe Verordening Brussel II, als vast is komen te staan dat sprake is 
van de eerder beschreven omstandigheden.

Dit kan echter niet worden opgevat als het niet nakomen van het Gemeenschapsrecht door de 
Duitse autoriteiten, voor zover beide verordeningen voor wat betreft de erkenning van 
echtscheidingsarresten en de verbetering van akten van de burgerlijke stand die daaruit kan 
voortvloeien in wezen dezelfde bepalingen bevatten.

Een echtscheidingsarrest wordt automatisch erkend; dit vereist geen enkele bijzondere 
procedure. Er is met name geen procedure noodzakelijk voor het bijwerken van akten van de 
burgerlijke stand van een lidstaat op basis van een echtscheidingsvonnis dat in een andere 
lidstaat is gewezen en dat in die lidstaat niet meer voor beroep vatbaar is (artikel 21 van de 
nieuwe Verordening Brussel II, dat identiek is aan het bepaalde in artikel 14 van de oude 
Verordening Brussel II).

De erkenning van een arrest en de wijziging van de akten van de burgerlijke stand die daaruit 
voortvloeit, veronderstelt echter dat er bepaalde documenten overlegd dienen te worden. De 
lijst van deze documenten staat in artikel 37 van de nieuwe Verordening Brussel II, waarin de 

  
1 PBEG L 338 van 23 december 2003, blz. 1 en verder.
2 PBEG L 160 van 30.06.00, blz. 19 en verder.
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bepalingen uit artikel 32 van de oude Verordening Brussel II in hun geheel staan 
overgenomen, te weten: een expeditie van de beslissing en een certificaat dat is afgegeven 
door de autoriteiten van de oorspronkelijke lidstaat.

Blijkbaar slaagt indiener er niet in om juist dit certificaat (artikel 39 en bijlage I van de 
nieuwe Verordening Brussel II en bijlage IV van de oude Verordening Brussel II) van de 
Luxemburgse autoriteiten te verkrijgen.

Het is inderdaad zo dat bovengenoemde verordeningen de lidstaten niet verplichten om aan de 
Commissie door te geven wat de bevoegde instantie is voor het afgeven van genoemd 
certificaat en dat daardoor een bepaalde ondoorzichtigheid kan ontstaan wat betreft de stappen 
die ondernomen dienen te worden om dit document te verkrijgen. Dat neemt niet weg dat de 
lidstaten gehouden zijn de noodzakelijke voorzieningen te treffen om te verzekeren dat 
dergelijke documenten systematisch worden afgegeven, hetzij door de rechtbank waar de 
beslissing oorspronkelijk is genomen, hetzij door een andere instantie waar de oorspronkelijke 
rechtbank degene die een dergelijk certificaat aanvraagt naar zou kunnen doorverwijzen. 

Er zou eveneens een beroep kunnen worden gedaan op de rijksoverheid van de lidstaat om 
duidelijk aan te geven bij welke instantie dit certificaat verkregen kan worden.


