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Betreft: Verzoekschrift 1945/2012, ingediend door Anni Nielsen (Deense
nationaliteit), over de schending van haar mensenrechten en die van haar 
kinderen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster was vroeger getrouwd met een Deens burger. Zij komt van oorsprong uit Korea, 
maar bezit het Deense staatsburgerschap, net zoals de twee kinderen uit het huwelijk. 
Indienster stelt dat haar Deense man een drankprobleem heeft en dat dit heeft geleid tot hun 
scheiding. Na de scheiding verliet ze de echtelijke woning met haar kinderen, waarna haar ex-
man haar aangaf voor het ontvoeren van de kinderen. Sindsdien worden zij en haar kinderen 
bedreigd en geïntimideerd door haar ex-man, terwijl de Deense kinderbescherming hen niet 
alleen niet heeft geholpen, maar actief problemen heeft veroorzaakt. De voogdij over de twee 
kinderen werd aan de vader toegekend, maar volgens indienster lijden de kinderen onder zijn 
drankprobleem, worden zij niet goed opgevoed en ontwikkelen zij zich slecht. Indienster is 
van mening dat zij wordt gediscrimineerd omdat zij niet de Deense etniciteit heeft. Zij 
beschuldigt de bevoegde Deense autoriteiten van het hebben van vooroordelen en het 
schenden van procedures. Ze vraagt om een onderzoek van het Europees Parlement.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 januari 2014

In Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad betreffende de bevoegdheid en de erkenning 
en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke 



PE528.122v01-00 2/2 CM\1017828NL.doc

NL

verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000 worden onder 
andere gemeenschappelijke regels vastgesteld over de bevoegdheid en de erkenning en 
tenuitvoerlegging van bestaande uitspraken over echtscheidings- en voogdijkwesties, met 
inbegrip van omgangsrecht en de terugkeer van ontvoerde kinderen. Deze wetgeving is van 
toepassing op grensoverschrijdende gevallen.

Denemarken neemt echter niet deel aan de EU-instrumenten inzake burgerlijk recht die zijn
gebaseerd op titel V van het derde deel van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en is daarom niet gebonden door Verordening (EG) nr. 2201/2003.

De Commissie wenst niettemin te benadrukken dat zelfs als Verordening (EG) nr. 2201/2003 
op Denemarken van toepassing was geweest, de toekenning van omgangsrecht en de 
regelingen voor de uitoefening ervan niet door EU-recht worden beheerst, maar door het 
nationaal recht van de lidstaten, in dit geval Denemarken.

Bovendien blijkt uit de verstrekte informatie dat er in dit geval geen grensoverschrijdend 
element is. Daarom is de Deense nationale wetgeving van toepassing. Verzoekster moet de 
beschikbare nationale middelen gebruiken om de besluiten van de Deense autoriteiten aan te 
vechten.

Conclusie

Gezien het bovengenoemde kan de Commissie niet in het belang van indiener optreden.


