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Betreft: Verzoekschrift 0979/2012, ingediend door Luc Gigou (Franse nationaliteit), over 
het Jugendamt in Duitsland, zijn werkwijze en het discriminerende karakter van 
zijn administratieve maatregelen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener uit zijn twijfels over de verenigbaarheid van EU-wetgeving met de Duitse instelling 
Jugendamt, die actief is op het gebied van familierecht en de toekenning van de voogdij over 
kinderen in gevallen van echtscheiding tussen Duitse burgers en burgers van andere 
nationaliteiten.

Indiener betwist in het bijzonder de zogeheten "Beistandschaft" (juridische bijstand voor 
alleenstaande ouders), die naar zijn mening wordt gebruikt om willekeurig en op 
discriminerende wijze de voogdij over kinderen toe te wijzen ten nadele van niet-Duitse 
ouders. Deze administratieve beslissing creëert kennelijk een feitelijke situatie waarbij het 
betreffende kind op Duits grondgebied moet blijven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Indiener uit zijn twijfels over de verenigbaarheid met het Unierecht van het juridische concept 
van de "Beistandschaft" (juridische bijstand voor alleenstaande ouders) van de Duitse 
instelling Jugendamt (Jeugdzorg), die actief is op het gebied van familierecht, met name waar 
het het levensonderhoud voor kinderen betreft.
Indiener stelt in het bijzonder dat met behulp van de "Beistandschaft" willekeurig en op 
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discriminerende wijze de voogdij over kinderen wordt toegewezen ten nadele van niet-Duitse 
ouders. Indiener is van mening dat de door het Jugendambt toegekende "Beistandschaft " een 
inbreuk vormt op de "Brussel II bis-verordening"1. 

De bevoegdheden van de Commissie met betrekking tot handelingen en verzuimen van 
lidstaten zijn beperkt tot het toezicht op de toepassing van het recht van de Unie, onder 
controle van het Hof van Justitie (vgl. artikel 17, lid 1, VEU). 

Het EU-familierecht is wat alimentatie betreft beperkt tot gemeenschappelijke regels inzake
rechtsbevoegdheid, het toepasselijke recht, samenwerking en de erkenning en 
tenuitvoerlegging van gedane uitspraken in een andere lidstaat. 

Op basis van de verstrekte informatie kan geen duidelijk beeld worden verkregen van het 
precieze verloop van de zaken waarop indiener duidt en de door de Duitse autoriteiten in deze 
zaken gevolgde procedures en genomen besluiten.  Dientengevolge kan de Commissie geen 
gedetailleerde beoordeling van de zaken maken. Op basis van de beschikbare informatie is de 
Commissie evenwel niet van mening dat in deze zaken specifieke actie is vereist. In het 
bijzonder beschikt de Commissie niet over afdoende bewijs dat de vermeende inbreuken op 
rechtsinstrumenten van de Unie door de Duitse autoriteiten zich daadwerkelijk hebben 
voorgedaan.  

Met ingang van juli 2011 is Verordening (EG) nr. 4/20092 (de "verordening inzake 
onderhoudsverplichtingen") het belangrijkste rechtsinstrument van de Unie op dit gebied. 
Sinds de inwerkingtreding van deze verordening worden beslissingen van rechtbanken in een 
lidstaat aangaande onderhoudsverplichtingen erkend en gehandhaafd in elke andere lidstaat 
van de Europese Unie op grond van de voorschriften van de verordening. In dit verband 
benadrukt de Commissie dat voor de toepassing van de rechtsinstrumenten van de Unie 
inzake onderhoudsverplichtingen het Jugendambt niet aan enige rechtbank is verbonden. 
Indiener kan derhalve, als er in de zaken waarop indiener duidt een "unilaterale beslissing" 
van het Jugendamt ligt, geen beroep doen op de rechtsinstrumenten van de Unie inzake de 
erkenning en handhaving van door rechtbanken in de lidstaten genomen beslissingen inzake 
onderhoudsverplichtingen. Opgemerkt dient te worden dat op de indiening van een 
onderhoudsvordering en de interne organisatie van een lidstaat voor het toekennen van een 
onderhoudsverplichting het nationale recht van toepassing is. Dit geldt ook voor de 
bevoegdheid van het Jugendambt om een kind bijstand te verlenen in aangelegenheden die 
zijn of haar levensonderhoud betreffen of om in plaats van een onderhoudsverplichting op te 
leggen, terugbetaling van door de crediteur verstrekte gelden na te streven.

Wat betreft de grondrechten waarop indiener wijst, wil de Commissie eraan herinneren dat 
volgens artikel 51, lid 1, van het Handvest van de grondrechten de bepalingen van het 
Handvest uitsluitend tot lidstaten zijn gericht wanneer deze het recht van de Unie ten uitvoer 
brengen. Op basis van de beschikbare informatie heeft de Commissie geen afdoende bewijs 
dat in de door indiener bedoelde zaken de vermeende inbreuken op de grondrechten hebben 
plaatsgevonden terwijl de Duitse autoriteiten het Unierecht toepasten.  Wanneer nationale 
autoriteiten inbreuk maken op grondrechten terwijl ze geen Unierecht toepassen is het 
uitsluitend aan de desbetreffende lidstaat om ervoor te zorgen dat zijn verplichtingen met 

                                               
1 PB L 338 van 23.12.2003, blz. 1.
2 PB L 7 van 10.1.2009, blz. 1
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betrekking tot de grondrechten – voortvloeiend uit internationale overeenkomsten en zijn 
binnenlandse wetgeving – worden gerespecteerd.  

Op basis van de in het verzoekschrift aangevoerde elementen kan de Commissie deze zaak 
niet voortzetten. Indiener kan zijn zaak aan het bevoegde hof van beroep voorleggen en, 
indien hij van mening is dat zijn grondrechten zijn geschonden, een klacht indienen bij het 
Europees Hof voor de rechten.van de mens van de Raad van Europa.

Meer in het algemeen heeft de Commissie, om het wederzijds vertrouwen in voogdijzaken te 
bevorderen, ter gelegenheid van het zevende Europees Forum voor de rechten van het kind1
een workshop georganiseerd over de rol van bureaus voor jeugd- en jongerenzaken in 
voogdijzaken. Daarbij had een vruchtbare gedachtewisseling plaats over de praktijken op dit 
gebied. Tijdens de workshop werd de nadruk gelegd op het feit dat kinderen en ouders 
passende informatie moeten ontvangen en dat welzijnswerkers een geschikte opleiding 
moeten hebben gevolgd. Door middel van EU-financiering2 wil de Commissie de opleiding 
van deskundigen op het gebied van de deelname van kinderen aan gerechtelijke procedures 
aanmoedigen.

                                               
1 Op 13 en 14 november 2012.
2 Programma "Grondrechten en burgerschap", http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/fundamental-
citizenship/index_en.htm.


