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Verzoekschrift 38/2006, ingediend door Wojciech Pomorski (Poolse en Duitse 
nationaliteit), over discriminatie bij omgangsrechten op grond van taal

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat hij, na de scheiding van zijn Duitse echtgenote, geen contact met zijn 
twee dochters meer mocht hebben op grond van het feit dat hij weigerde alleen Duits met hen 
te spreken. Indiener, die in de jaren tachtig om politieke redenen naar Duitsland vluchtte, 
spreekt al sinds de geboorte van zijn dochters Pools met hen, omdat dit de taal is waarin hij 
zich het beste kan uitdrukken. Hij beweert dat de Duitse autoriteiten zijn grondrechten ernstig 
schenden en zijn culturele en linguïstische identiteit niet respecteren. Hij verzoekt het 
Europees Parlement bijgevolg om steun.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 april 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 5 mei 2007

De feiten:

De van oorsprong Poolse indiener met de Poolse en Duitse nationaliteit (volgens zijn 
verzoekschrift) lijkt in Duitsland te wonen. Hij dient bezwaar in tegen de behandeling die de 
Duitse overheidsorganen, de "Jugendämter" (Duitse jeugdzorginstellingen) hem hebben
gegeven en waar hij persoonlijk slachtoffer van is geworden. Volgens indiener bewaakt dit 
orgaan, in geval van scheidingen, het recht van de niet-verzorgende ouder op contact met zijn 
kinderen. Het bezoek van de ouder in kwestie vindt plaats in een ruimte van het "Jugendamt", 
waarbij toezicht wordt gehouden door een van de verantwoordelijke medewerkers die de 
ouder en zijn kinderen verplicht in het Duits communiceren. Wanneer de betreffende ouder 
volhoudt en met zijn kinderen Pools blijft praten, kan het "Jugendamt" het omgangsrecht 
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opschorten en eventueel intrekken.

Indiener verklaart dat het niet om één specifiek geval gaat, maar dat het algemene praktijk is 
en dat hij door een vereniging van Poolse ouders wordt gesteund.

Deze linguïstische eis zou in het geval van indiener in november 2003 zijn opgelegd. Een 
beroepscommissie zou in september 2004 aan deze eis hebben vastgehouden. In vervolg op 
een andere rechtsvordering die indiener tegen de stad Hamburg had ingesteld, oordeelde de 
administratieve rechtbank van Hamburg in juni 2005 dat de door het "Jugendamt" gegeven 
rechtvaardiging nauwelijks houdbaar kan zijn.

Indiener wijst erop dat zijn kinderen in dit stadium bij hun moeder in Oostenrijk wonen en dat 
de rechtspraak van deze lidstaat dan ook is belast met alle vraagstukken betreffende de 
rechten van de ouders ten aanzien van hun kinderen. De Duitse justitie waarbij de zaak in 
eerste instantie aanhangig is gemaakt, lijkt zich in februari 2006 aan de zaak te hebben 
onttrokken.  

In rechte:

1. De linguïstische eis die door indiener is omschreven, moet worden onderzocht met het 
oog op het verbod op elke discriminatie op grond van nationaliteit, zoals bepaald in artikel 
12 van het EG-Verdrag.

2. In dit opzicht zou het soort eis dat indiener heeft omschreven, volgens de omstandigheden, 
aanknopingspunten met het Gemeenschapsrecht kunnen hebben:

a) enerzijds, kan deze eis van toepassing zijn op familieconflicten die worden gedekt 
door instrumenten van het Gemeenschapsrecht op dit gebied: er zijn verschillende 
lidstaten betrokken bij de procedures inzake de uitoefeningsvoorwaarden van de 
ouderlijke verantwoordelijkheid – in dit geval Oostenrijk, Polen en Duitsland. De 
situatie zou derhalve onder de toepassing van de bepalingen van Verordening nr. 
2201/2003 van de Raad van 27 november, "Brussel II", betreffende de bevoegdheid en 
de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de 
ouderlijke verantwoordelijkheid voor gemeenschappelijke kinderen, en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1347/2000 (PB L 338/1, 23.12.2003) kunnen vallen. Dit zou 
met name betrekking hebben op de bepalingen van deze verordening die van 
toepassing zijn op het verkeer van besluiten inzake het omgangsrecht.

b) anderzijds, kan deze eis binnen het kader van de uitoefening van het vrije verkeer van 
personen worden geplaatst.

3. Met betrekking tot het beginsel van non-discriminatie op grond van nationaliteit, en zoals 
het Hof herhaaldelijk naar voren heeft gebracht, dient de hoedanigheid van de burger van 
de Unie de primaire hoedanigheid van de onderdanen van de lidstaten te zijn. Deze 
hoedanigheid verleent degenen onder hen die zich in dezelfde situatie bevinden, ongeacht 
hun nationaliteit en onverminderd de uitdrukkelijke vastgestelde uitzonderingen, binnen 
de materiële werkingssfeer van het EG-Verdrag aanspraak op gelijke behandeling 
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rechtens.

Tot de situaties die binnen de werkingssfeer van het Gemeenschapsrecht vallen, behoren 
die welke het gebruik betreffen van de door het Verdrag gewaarborgde
fundamentele vrijheden, met name de in artikel 18 van het EG-Verdrag neergelegde 
vrijheid om op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven. 

Daar de lidstaten in de huidige stand van het Gemeenschapsrecht bevoegd blijven om de 
regels van het omgangsrecht te regelen, moeten zij niettemin bij de uitoefening van deze 
bevoegdheid het Gemeenschapsrecht eerbiedigen en, in het bijzonder, de 
verdragsbepalingen betreffende de vrijheid van elke burger van de Unie om op het 
grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven. 

Hoewel het burgerschap van de Unie, zoals voorzien in artikel 17 van het EG-Verdrag, 
niet tot doel heeft de materiële werkingssfeer van het Verdrag eveneens uit te breiden tot 
interne situaties die geen enkele aanknoping met het Gemeenschapsrecht hebben, is van 
een aanknoping met het Gemeenschapsrecht evenwel sprake in het geval van personen die 
zich bevinden in een situatie als die van indiener, onderdaan van een lidstaat die legaal op 
het grondgebied van een andere lidstaat verblijft. In die omstandigheden kan indiener zich 
beroepen op het in artikel 12 van het EG-Verdrag neergelegde recht om met betrekking tot 
de regels voor het omgangsrecht, niet te worden gediscrimineerd op grond van 
nationaliteit. 

De eis die aan indiener is gesteld om tijdens de bezoeken Duits met zijn kinderen te 
spreken levert, op het eerste gezicht, een indirecte discriminatie op grond van nationaliteit 
op ten opzichte van niet-onderdanen. Wanneer de eis niet kan worden gerechtvaardigd op 
grond van objectieve overwegingen die niets van doen hebben met de nationaliteit van de 
betrokken personen en evenredig zijn aan het rechtmatig nagestreefde doel, kan deze in 
strijd met artikel 12 van het EG-Verdrag zijn. 

4. Teneinde een uitgebreide analyse van dit soort praktijken en van de verenigbaarheid met 
het Gemeenschapsrecht te kunnen uitvoeren, stelt de Commissie voor de Duitse 
autoriteiten om nadere informatie over dit onderwerp te vragen.  

5. De Commissie houdt het Europees Parlement op de hoogte over de ontwikkeling van deze 
zaak.

6. Tenslotte moet er op worden gewezen dat wanneer een persoon meent dat zijn 
grondrechten die zijn voorzien in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens zijn aangetast, hij bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens beroep 
kan instellen, nadat alle nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput.


