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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beklaagt zich erover dat minderjarige kinderen van gescheiden ouders 
moeilijkheden ondervinden bij het reizen door de EU-lidstaten. Zij pleit ervoor de paspoorten 
van deze minderjarigen te voorzien van een aantekening betreffende de uitspraak van de 
familierechtbank uit hoofde waarvan het vrije verkeer van de minderjarige binnen de EU-
lidstaten al dan niet is toegestaan. Hiermee zouden onnodige conflicten tussen ouders kunnen 
worden voorkomen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

Indienster stelt voor om gemeenschappelijke eisen vast te stellen die het reizen van 
minderjarigen in het gezelschap van een gescheiden ouder vergemakkelijken wanneer er geen 
wettelijke belemmering is voor hun bewegingsvrijheid.

Artikel 21, lid 1 van het Verdrag over de werking van de Europese Unie bepaalt dat iedere 
burger van de Unie het recht heeft vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te 
verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij dit Verdrag en de 
bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. De respectieve beperkingen en 
voorwaarden staan in Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf 
op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden. 
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Krachtens de artikelen 4, lid 1 en 5, lid 1 van de richtlijn kunnen EU-burgers hun lidstaat 
verlaten om zich naar een andere lidstaat te begeven en die lidstaat binnenkomen met een 
geldige identiteitskaart of geldig paspoort. Zoals bevestigd door de jurisprudentie1 van het 
Hof kan zelfs een jong kind gebruikmaken van het recht op vrij verkeer en verblijf dat door de 
EU-wetgeving wordt gewaarborgd. Of een onderdaan van een lidstaat houder kan zijn van de 
rechten die de EU-wetgeving waarborgt, mag niet afhankelijk worden gesteld van de 
voorwaarde dat de betrokkene de leeftijd heeft bereikt waarop hij juridisch bekwaam is om 
deze rechten zelf uit te oefenen. 

Nationale wetgeving die toestemming van de ouder verplicht stelt als voorwaarde voor het 
verlaten van een lidstaat door een minderjarige kan worden gerechtvaardigd door een legitiem 
belang, namelijk het beschermen van minderjarigen. In dit verband moet worden opgemerkt 
dat artikel 35 van het Verdrag inzake de rechten van het kind van de Verenigde Naties2 staten 
die partij zijn, verplicht om alle mogelijke maatregelen te nemen om de ontvoering, verkoop 
van of handel in kinderen voor eender welk doel en te allen tijde te voorkomen.

EU-regels3 zorgen eveneens voor intensieve controles bij buitengrenzen om reizende 
minderjarigen te beschermen.

In de afgelopen jaren hebben de lidstaten, samenwerkend met de Commissie, ernaar gestreefd 
om het reizen door minderjarigen, wel of niet vergezeld, te vergemakkelijken terwijl de 
nodige maatregelen worden genomen om ontvoering door ouders te voorkomen. Op het 
gebied van het burgerlijk recht zijn er op dit moment geen plannen om een uniform document 
van de Europese Unie te maken waarin de ouderlijke verantwoordelijkheid wordt 
gecertificeerd.

                                               
1 Uitspraak door het Hof van 19 oktober 2004 in zaak C-200/02 Zhu en Chen (Jurispr. 2004, blz. I-9925). 
2        http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
3 Bijlage VII van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 

tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen 
(Schengengrenscode), PB L 105 van 13 april 2006.


