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Achtergrond

Verzoekschriften

De Commissie heeft een aantal verzoekschriften (bijvoorbeeld nr. 38/2006, 712/2006, 
713/2006, 848/2006, 849/2006 en 1008/2006) ontvangen over vermeende 
discriminatie door de Duitse autoriteiten van de respectieve niet-Duitse ouder bij 
contacten met kinderen uit ontbonden gemengde huwelijken. Indieners stellen dat het 
discriminatieprobleem het gevolg is van maatregelen van de Duitse 
jeugdzorgkantoren (de Jugendämter), die het voor de niet-Duitse echtgenoot moeilijk 
of zelfs onmogelijk maken contact te hebben met zijn of haar kind. Indieners 
bekritiseren in het bijzonder het feit dat, wanneer zij hun kinderen ontmoeten, 
toezichthouders van het Jugendamt controleren of de ouder tegen het kind Duits 
spreekt en het gesprek afbreken indien het kind of de ouder een taal spreekt die de 
toezichthouder niet verstaat, bijvoorbeeld Pools. Bovendien zouden de medewerkers 
tegen niet-Duitse ouders dreigen met een verbod op contact tussen ouder en kind 
indien zij hun aanwijzingen niet opvolgen. Het Jugendamt houdt staande dat het‘uit 
een professioneel pedagogisch oogpunt niet in het belang van het kind is wanneer 
ontmoetingen met een begeleidende functionaris plaatsvinden in een vreemde taal. 
Het is goed voor het kind om Duits als eigen taal te ontwikkelen omdat het opgroeit in 
dit land en hier naar school gaat of zal gaan’. Indieners verzoeken het Europees 
Parlement in deze zaak tussenbeide te komen. Hetzelfde verzoek is aan de voorzitter 
van de Commissie verzoekschriften gedaan in de vorm van een elektronisch 
verzoekschrift op initiatief van de CEED (Conseil Européen des Enfants du Divorce), 
ondertekend door Franse, Britse, Belgische, Poolse, Oostenrijkse, Zuid-Afrikaanse, 
Amerikaanse en Australische staatsburgers.

Optreden van de Commissie verzoekschriften tot nu toe

In een brief van 27 april 2006 heeft voorzitter Marcin Libicki de permanente
vertegenwoordiger van Duitsland, ambassadeur Wilhelm Schönfelder, gevraagd de 
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diepe bezorgdheid van de commissie in deze kwestie over te brengen aan de bevoegde 
Duitse autoriteiten en hun te verzoeken inlichtingen te verschaffen over de motieven 
voor de door indieners genoemde maatregelen. Ambassadeur Schönfelder antwoordde 
voorzitter Libicki per brief op 11 juli 2006. Een eerste gedachtewisseling met 
deelname van drie indieners vond plaats op 30 januari 2007. Een schriftelijk antwoord 
van de Europese Commissie was nog niet beschikbaar ten tijde van deze bijeenkomst, 
maar het standpunt van de Commissie werd mondeling uiteengezet door een 
vertegenwoordiger van het DG Justitie, vrijheid en veiligheid, die onderstreepte dat de 
Duitse autoriteiten mogelijk inbreuk hebben gemaakt op artikelen 12 en 14 van het 
EG-Verdrag en op het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

Overleg met Duitse autoriteiten in Berlijn

Inleiding

Op 22 maart 2007 had een delegatie van de Commissie verzoekschriften een 
ontmoeting met vertegenwoordigers van de Duitse regering in Berlijn om te spreken 
over de door indieners van verzoekschriften geuite beschuldigingen aan het adres van 
het Jugendamt. Het overleg vond van 14.00 tot 15.20 uur plaats in het gebouw van de 
Duitse Bondsdag.

Deelnemers aan het overleg van de kant van het Europees Parlement waren Marcin 
Libicki (voorzitter Commissie verzoekschriften), Inés Ayala-Sender (lid Commissie 
verzoekschriften), David Lowe (hoofd secretariaat Commissie verzoekschriften), 
Hannes Kugi (secretariaat Commissie verzoekschriften) en Szymon Szynkowski 
(assistent van de heer Libicki). Ook enkele vertegenwoordigers van indieners van 
verzoekschriften waren aanwezig: Ingo Nawrath (Duitse Oudervereniging), Stefan 
Hambura (advocaat van indieners) en Beata Pokrzeptowicz (indiener). De Duitse 
autoriteiten waren vertegenwoordigd door dr. Reinhard Wiesner (ministerie van 
Gezinszaken, jeugd en ouderen) en zijn assistent, en Andreas Hilliger (ministerie van 
Onderwijs, jeugd en sport van de deelstaat Brandenburg).

Samenvatting van de bijeenkomst

Eerst werd het woord gegeven aan de heer Nawrath, die een algemene uiteenzetting 
gaf van zijn kritische visie op het werk van de jeugdzorginstellingen. Hij meent dat de 
medewerkers meestal niet zijn opgewassen tegen de vele taken waarmee zij zijn 
belast, zoals de zorg voor verwaarloosde kinderen enerzijds en het uitvoeren van 
zekere taken met betrekking tot voogdijprocedures anderzijds. Hij uitte ook kritiek op 
het feit dat de Duitse jeugdzorginstellingen niet ter verantwoording kunnen worden 
geroepen voor hun beslissingen, niet transparant opereren en niet zijn onderworpen 
aan toezicht. Mevrouw Pokrzeptowicz schetste haar eigen ervaringen met een 
jeugdzorginstelling in Noordrijn-Westfalen. Zij herhaalde de beschuldigingen uit haar 
verzoekschrift aan het Parlement, namelijk dat de medewerkers haar hadden verboden 
Pools te spreken tegen haar kind. Zij beschouwde dit als een duidelijk geval van
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discriminatie en voegde daaraan toe dat een verbod op het gebruik van de Poolse taal 
haar kind de indruk zou geven dat het wordt beroofd van een deel van zijn culturele
identiteit. Volgens haar had het Jugendamt haar sindsdien verboden haar kind te 
ontmoeten. De heer Hambura zei dat een gebrek aan taalvaardigheid binnen de 
jeugdzorginstellingen geen geldig excuus was, aangezien het voor het Jugendamt 
eenvoudig zou zijn om de aanwezigheid van een Poolssprekend persoon te regelen. 
Hij vertelde ook dat tegen een aantal Jugendämter strafrechtelijke procedures wegens 
ontvoering van kinderen zijn gestart.

Namens de Duitse autoriteiten nam de heer Wiesner als eerste het woord. Hij
benadrukte dat de discriminatiekwestie niet op zichzelf moest worden beschouwd 
maar in de context van het begrip ‘welzijn van het kind’. Daarna belichtte hij de 
geschiedenis en organisatie van de Duitse jeugdzorginstellingen, die bestaan sinds 
1922. De gewraakte maatregelen zouden betrekking hebben op een gering deel van de 
totale activiteiten van deze instellingen, die zich ook uitstrekken tot sociaal werk op 
het gebied van kinder- en jeugdwelzijn. De heer Wiesner schetste vervolgens de 
juridische context en onderstreepte dat beslissingen in voogdijgeschillen worden 
genomen door speciale gezinsrechters. In zulke gevallen vraagt de rechtbank de 
jeugdzorginstellingen gewoonlijk om hun mening. Wanneer de rechter bepaalt dat een 
ouder een kind alleen mag ontmoeten als het kind wordt begeleid door een derde 
persoon, zal het vonnis de derde persoon specificeren, alsmede andere details zoals 
taalgebruik en dergelijke. Hij gaf als mening dat een ouder die een rechtszaak had 
verloren onvermijdelijk teleurgesteld zou zijn en zich (subjectief) onbegrepen zou 
voelen door zowel de rechtbank als de jeugdzorginstelling. Als echter de 
jeugdzorginstelling bijvoorbeeld niet voor een tolk zou zorgen terwijl dat in het 
vonnis wel is voorgeschreven, zou dat kunnen worden aangevochten bij de rechter. 

De heer Hilliger lichtte gedetailleerd toe hoe de bevoegdheden zijn verdeeld tussen de 
verschillende overheden. Op federaal niveau is het ministerie van Justitie slechts 
verantwoordelijk voor bepaalde vragen met betrekking tot internationale conflicten
over kindervoogdij. Het ministerie van Onderwijs, jeugd en sport heeft bepaalde 
verantwoordelijkheden voor de coördinatie van het werk van de Jugendämter op 
federaal niveau. De deelstaten hebben echter de bevoegdheid voor wetgeving en 
rechtspraak in gezinszaken, terwijl de plaatselijke jeugdzorginstellingen onafhankelijk 
werken. De heren Hilliger en Wiesner wezen erop dat de circa 500 Jugendämter over 
het algemeen aan hoge normen voldoen ondanks hun moeilijke taken. Zij gaven toe 
dat bepaalde tekortkomingen in enkele complexe individuele gevallen niet zijn uit te 
sluiten. De regionale overheden hebben een begin gemaakt met het opheffen van deze 
tekortkomingen door middel van betere opleidingen voor functionarissen.

Ter afronding onderstreepte de heer Libicki dat de Commissie verzoekschriften was 
benaderd door talrijke indieners van verzoekschriften, hetgeen doet vermoeden dat het 
probleem waarschijnlijk verder gaat dan individuele gevallen. Hij en mevrouw Ayala 
benadrukten dat de Commissie verzoekschriften zich concentreert op de kwestie van 
de naleving van het Gemeenschapsrecht door de Duitse autoriteiten en rechtbanken. 
De Commissie verzoekschriften is erop gespitst te waarborgen dat EU-wetgeving 
tegen discriminatie in elk individueel geval wordt geëerbiedigd. Anderzijds vormen 
de bestuurlijke structuren en de scheiding van verantwoordelijkheden tussen 
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verschillende bestuurslagen een interne Duitse aangelegenheid. De heer Libicki sprak 
de hoop uit dat de Duitse autoriteiten wilden samenwerken om de door indieners 
aangekaarte problemen op te lossen en kondigde aan dat de kwestie opnieuw aan de 
orde zou komen tijdens de volgende vergadering van de Commissie verzoekschriften, 
waarvoor hij ook vertegenwoordigers van de Duitse regering zou uitnodigen. Tot slot 
bedankte de heer Libicki alle deelnemers voor hun bijdragen. 
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