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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 0450/2006, ingediend door François Chevalier (Franse nationaliteit), 
over de weigering van de Duitse overheid om zijn in Frankrijk geregistreerde 
vaderschap te erkennen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die een driejarige dochter heeft waarvan hij het vaderschap op correcte wijze in 
Frankrijk heeft laten registreren, tekent bezwaar aan tegen de weigering van de Duitse 
overheid om zijn vaderschap te erkennen. De moeder van het meisje is Duitse en is naar 
Duitsland teruggekeerd, maar wil geen schriftelijke toestemming geven om de gegevens van 
het in Frankrijk geregistreerde vaderschap ook in Duitsland te laten registreren, hetgeen 
inhoudt dat het meisje dus onder haar moeders naam moet zijn geregistreerd. Protesten van 
vaderszijde tegen deze gang van zaken haalden niets uit en ook de toegang tot het register 
werd hem ontzegd. Indiener roept nu de hulp in van de Europese Unie met betrekking tot een 
rechterlijke procedure die hij in Berlijn heeft aangespannen tegen de weigering om het Franse 
registratiebewijs van zijn vaderschap als geldig te erkennen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 oktober 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 23 maart 2007

Indiener, die de Franse nationaliteit heeft en tevens woonachtig is in Frankrijk, klaagt dat de 
Duitse autoriteiten weigeren te aanvaarden dat zijn vaderschap van Josephine, geboren op 12 
oktober 2002 in Dieppe uit een moeder met de Duitse nationaliteit die nu in Duitsland 
verblijft, ook in Duitsland moet worden geregistreerd, ondanks het feit dat uit akten van de
burgerlijke stand, die zijn afgegeven door de Franse autoriteiten, duidelijk blijkt dat hij de 
vader is.



PE 386.627v01-00 2/2 CM\660023NL.doc

NL

De Duitse autoriteiten hebben geweigerd de Franse gegevens omtrent het vaderschap over te 
nemen omdat de moeder geen schriftelijke toestemming heeft gegeven om het vaderschap ook 
in Duitsland te laten erkennen. Uit de bijlagen bij het verzoekschrift blijkt dat indiener vader 
is van de dochter in kwestie, en wat betreft de burgerlijke staat van indiener en dochter in 
Frankrijk is er dan ook geen enkele twijfel. Het kind dat in Frankrijk werd ingeschreven onder 
de achternaam van de vader werd in Duitsland dan ook ingeschreven onder de achternaam 
van de moeder. 

In eerste instantie hebben de zaken die in het verzoekschrift aan de orde worden gesteld 
betrekking op documenten waarin wordt verklaard dat de dochter is geboren en dat indiener 
de vader is. Uit de bijlagen bij het verzoekschrift blijkt dat indiener de vader is van de 
betreffende dochter: op 24 september 2004 ondertekenden beide ouders de aanvaarding van 
het vaderschap van indiener en op 12 oktober 2002 ondertekende de moeder het Franse 
geboortebewijs, waarbij het kind de achternaam van haar vader kreeg. De moeder van het 
kind heeft er op 6 juni 2005 ook al mee ingestemd de ouderlijke verantwoordelijkheid met 
indiener zullen te delen in een gerechtelijke schikking voor een Duitse rechtbank.

De burgerlijke staat als zodanig valt onder geen enkel communautair instrument en is
uitdrukkelijk uitgesloten van de verordening inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid (zie 
Artikel 1, lid 1, onder b) van Verordening (EG) nr. 2201/2003). Er bestaat dan ook geen 
gemeenschapsrecht dat direct van toepassing is op het onderwerp van het onderhavige 
verzoekschrift.

Dezelfde verordening bevat regels betreffende de bevoegdheid en de erkenning en 
tenuitvoerlegging van beslissingen van de rechtbanken in alle lidstaten behalve Denemarken, 
inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid. 

Uit de documenten blijkt dat een Franse rechtbank in deze zaak al een uitspraak heeft gedaan 
waarbij indiener in het gelijk werd gesteld. Deze uitspraak is door de moeder van het kind niet 
aangevochten. 

Ondertussen heeft indiener gerechtelijke stappen ondernomen voor een Duitse rechtbank om 
zijn vaderschap in Duitsland te laten erkennen. Teneinde de vermeende inbreuk op het 
Gemeenschapsrecht volledig te kunnen beoordelen, moet eerst de afloop van die procedure 
worden afgewacht.
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