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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 284/2006, ingediend door Dave Houghton (Britse nationaliteit), over zijn 
rechten als vader

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, Brits staatsburger, woont al 26 jaar in Nederland. Hij heeft gedurende 5 jaar een 
relatie gehad met een Brits/Nederlandse vrouw, waaruit in 2000 een zoon is geboren. De 
naam van indiener, de vader van het kind, is nooit op het geboortebewijs vermeld. Indiener 
wil dat zijn naam op het bewijs wordt vermeld. Zijn ex-partner weigert echter medewerking 
en dreigt zelfs de naam van haar nieuwe partner op het bewijs te laten vermelden. Indiener 
kan voorts zijn kind niet meenemen op vakantie naar het buitenland omdat de moeder het 
paspoort niet wil afgeven. Indiener wil weten wat hij kan doen om zijn naam op het 
geboortebewijs te krijgen en over het paspoort van het kind te kunnen beschikken wanneer zij 
op vakantie gaan.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 augustus 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2007

Indiener, Brits staatsburger, klaagt over het feit dat zijn naam niet op het geboortebewijs van 
zijn kind staat dat hij met een Brits/Nederlandse vrouw heeft gekregen en waarvan hij nu is 
gescheiden. Hij kan ook het kind niet meenemen in het kader van een omgangsregeling daar 
de moeder weigert het paspoort van het kind aan hem te geven.

Naar de mening van de Commissie werpt het verzoekschrift twee verschillende vragen op.

De eerste vraag betreft de gegevens die staan vermeld op het geboortebewijs van het kind van 
de indiener. Het juridisch regiem dat op akten van burgerlijke stand van toepassing is, valt 
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thans onder de wetgeving van de lidstaten. Geen enkele communautaire afgeleide norm is 
derhalve rechtstreeks toepasselijk op de door indiener beschreven situatie.

Uiteraard zijn de lidstaten bij de uitvoering van hun bevoegdheden inzake de burgerlijke stand 
gehouden het gemeenschapsrecht na te leven en in het bijzonder de bepalingen van het 
verdrag met betrekking tot het burgerschap en het verdrag inzake burgerschap en het vrije 
verkeer. Daar het verzoekschrift onvoldoende nauwkeurige elementen bevat, is het derhalve 
niet duidelijk waarom het tot op heden niet mogelijk was om de naam van indiener op het 
geboortebewijs van het kind te laten plaatsen.

De tweede vraag van de indiener betreft de uitoefening van de omgangsregeling met zijn kind.
Op basis van de elementen waarover de Commissie beschikt, is niet bekend of de 
omgangsregeling ambtshalve bij wet is toegekend of dat de omgangsregeling door de rechter 
is bepaald.

Om vast te stellen of het gemeenschapsrecht op dit geval van toepassing is, en in welke mate, 
is het van wezenlijk belang te weten of de indiener een vastgestelde omgangsregeling heeft 
met zijn kind en of deze regeling het toestaat om met het kind voor een beperkte periode 
elders dan in de gewoonlijke verblijfplaats te verblijven, waaronder ook het buitenland. Indien 
dit het geval is, zou de weigering van de moeder om het paspoort van haar zoon aan indiener 
te geven een schending van het omgangsrecht betekenen. Het is echter ook mogelijk dat het 
aan indiener toegekende omgangsrecht aan bepaalde voorwaarden is gebonden die een 
verblijf in het buitenland uitsluiten. In dit geval zou het feit dat de vader het paspoort van het 
kind niet krijgt, gerechtvaardigd zijn.

Bij gebrek aan nauwkeurigere informatie, is het nauwelijks mogelijk een uitvoeriger antwoord 
op dit verzoekschrift te geven. 
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