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Betreft: Verzoekschrift 1565/2008, ingediend door E.A. (Spaanse nationaliteit), over 
het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 2201/2003 betreffende de 
bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in 
huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener geeft een uiteenzetting van de problemen waarmee hij geconfronteerd is in verband 
met de tenuitvoerlegging van zijn omgangsrecht met zijn minderjarige kinderen. Indiener 
heeft de Spaanse nationaliteit en zijn ex-vrouw de Finse. De ex-vrouw van indiener verhuisde 
in 1996 vanuit Spanje naar Finland samen met de kinderen van het echtpaar, hetgeen door de 
Spaanse autoriteiten als een onwettige overbrenging van minderjarigen werd beschouwd. De 
ex-vrouw koos daarna haar vaste verblijfplaats in Finland, waar de autoriteiten haar niet als 
een wetsovertreder beschouwen. Op grond van een beslissing van de overheid kreeg indiener 
vervolgens toestemming om de kinderen mee te nemen naar Spanje voor een vakantiereis en 
familiebezoek. Na 16 dagen deed de ex-vrouw aangifte tegen indiener wegens ontvoering van 
de kinderen, en de Finse autoriteiten veroordeelden hem tot een gevangenisstraf van 
18 maanden. Aangezien indiener meent dat er lacunes zijn in de bovengenoemde verordening, 
en dat deze geen duidelijke richtlijnen geeft voor de tenuitvoerlegging van omgangsrecht in 
het buitenland, verzoekt hij het Europees Parlement zijn zaak in behandeling te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 juli 2009

Op het gebied van familierecht stelt de Europese Unie zich ten doel dat beslissingen die in een 
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lidstaat zijn genomen rechtstreeks erkend en ten uitvoer worden gelegd in andere lidstaten. De 
relevante communautaire wetgeving inzake scheiding en ouderlijke verantwoordelijkheid, i.e. 
Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad (verordening Brussel IIa) beperkt zich derhalve 
tot regelgeving inzake rechtspraak en de erkenning en tenuitvoerlegging van bepaalde 
beslissingen tussen lidstaten onderling. Verordening Brussel IIa tracht in dit verband een 
effectieve uitoefening van omgangsrechten in grensoverschrijdende situaties te 
vergemakkelijken. Verordening Brussel IIa is een juridisch instrument op het gebied van 
justitiële samenwerking in civiele zaken. Hoewel de verordening specifieke communautaire 
regelgeving bevat over grensoverschrijdende ontvoering van kinderen door ouders, geeft zij 
niet aan of ontvoering van kinderen door ouders ook een strafbaar feit is. Het materiële 
strafrecht van elke lidstaat moet daar een antwoord op geven.

Verordening Brussel IIa is op 1 maart 2005 in werking getreden. Verordening (EG) 
nr. 1347/2000 van de Raad, die werd ingetrokken op de datum waarop verordening 
Brussel IIa in werking trad, werd op 1 maart 2001 van kracht en bevatte geen specifieke 
communautaire regelgeving inzake grensoverschrijdende ontvoering van kinderen door 
ouders. De gebeurtenissen die verband houden met het vertrek uit Spanje van de ex-vrouw 
van indiener en hun kinderen in 1996, vielen daarom niet onder de communautaire 
regelgeving inzake ontvoering van kinderen door ouders.

Wat betreft de privaatrechtelijke aspecten van het feit dat indiener zijn kinderen mee naar 
Spanje neemt voor een vakantie, zij vermeld dat de terugkeer van zijn twee kinderen naar 
Finland mogelijk onder verordening Brussel IIa valt, maar dat op grond van de toepasselijke 
ouderlijke verantwoordelijkheid en de omgangsregelingen van destijds wordt bepaald of er 
sprake is geweest van ongeoorloofd overbrengen. De toekenning van omgangsrechten en de 
uitoefening daarvan worden beheerst door het recht van de gewone verblijfplaats van de 
kinderen, in dit geval dus het Finse recht. De vraag of er een afspraak bestond tussen indiener 
en zijn ex-vrouw dat de kinderen hun vakantie met indiener in Spanje doorbrengen is een 
feitelijke kwestie. Bovendien is de vraag of indiener dankzij zo’n afspraak of anderszins 
effectief omgangsrechten heeft gekregen die het hem mogelijk maakten zijn kinderen mee 
naar Spanje te nemen, een kwestie van Fins recht. Het is aan de bevoegde Finse autoriteiten 
om deze kwesties te beoordelen, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke 
omstandigheden van de zaak. Wanneer indiener van mening is dat de Finse autoriteiten de 
feiten verkeerd hebben beoordeeld en/of het Finse recht onjuist hebben toegepast, wordt hem 
geadviseerd in Finland beroep in te stellen tegen de betreffende beslissing.

Conclusie

Uit de informatie die indiener heeft verstrekt kan worden afgeleid dat de problemen die hij 
schetst voortkomen uit de beoordeling van de feiten in zijn zaak en/of de toepassing van 
nationaal recht en niet van Gemeenschapsrecht.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010

In de aanvullende documenten die de Commissie heeft ontvangen, beklaagt indiener zich dat 
hij door een Finse rechtbank ten onrechte is veroordeeld voor ontvoering, en dat de 
strafrechtelijke procedure die tot de veroordeling leidde, arbitrair en discriminerend was. 
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Voorts beweert indiener dat de Finse autoriteiten geen concrete maatregelen hebben genomen 
naar aanleiding van zijn aantijgingen dat zijn kinderen mishandeld worden door de echtgenoot 
van hun moeder, en met name dat de kinderen nog steeds bij hun moeder en de vermeende 
mishandelaar wonen. Ten slotte beweert indiener dat, hoewel hij voldoet aan alle in Richtlijn 
2003/8/EG uiteengezette bepalingen, noch de Finse noch de Spaanse autoriteiten hem tot nu 
toe rechtsbijstand hebben verleend.

Wat betreft indieners moeilijkheden bij de uitoefening van zijn omgangsrecht, bevatten de 
aanvullende documenten die de Commissie heeft ontvangen geen nieuwe gegevens op basis 
waarvan de Commissie genoodzaakt zou zijn haar opmerkingen inzake het verzoekschrift, die 
reeds door de Commissie verzoekschriften zijn ontvangen, aan te vullen of te wijzigen.

De Europese Commissie is niet bevoegd om te interveniëren in de dagelijkse gang van zaken 
van het strafrechtstelsel van individuele lidstaten. De bevoegdheden van de Europese Unie en 
van de Europese Commissie op strafrechtelijk gebied zijn vastgelegd in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). In artikel 72 van dit Verdrag wordt 
bepaald dat de lidstaten zelf de verantwoordelijkheid uitoefenen voor de handhaving van de 
openbare orde en de bescherming van de binnenlandse veiligheid. Wat betreft de klacht van 
indiener dat de Finse autoriteiten geen concrete maatregelen hebben genomen naar aanleiding 
van zijn aantijgingen dat zijn kinderen door hun moeders echtgenoot worden mishandeld, is 
het voor de Europese Commissie niet mogelijk om de politie van een lidstaat te verzoeken tot 
vervolging over te gaan, daar dit uitsluitend een nationale aangelegenheid is.

Het doel van Richtlijn 2003/8/EG is om de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende 
civiele zaken te verbeteren door gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende 
rechtsbijstand vast te stellen, en om te garanderen dat adequate rechtsbijstand, onder bepaalde 
voorwaarden, wordt verleend aan mensen die gezien hun financiële situatie de 
procedurekosten niet kunnen betalen. De richtlijn voorziet tevens in bepaalde mechanismen 
voor gerechtelijke samenwerking tussen de door de lidstaten aangewezen autoriteiten om de 
verzending en behandeling van verzoeken om rechtsbijstand te vergemakkelijken. De richtlijn 
stelt een termijn van 15 dagen voor de verzending van verzoeken om rechtsbijstand tussen de 
lidstaten, en verplicht de nationale autoriteiten die bevoegd zijn uitspraak te doen in 
verzoeken om rechtsbijstand, te garanderen dat de aanvrager volledig op de hoogte wordt 
gesteld over de behandeling van zijn verzoek. Op basis van de door indiener verstrekte 
informatie is het niet mogelijk vast te stellen of in dit geval de Spaanse en/of de Finse 
autoriteiten al dan niet aan deze bepalingen hebben voldaan. Overeenkomstig artikel 12 van 
de richtlijn wordt ‘rechtsbijstand toegekend of geweigerd door de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat waar de zaak wordt behandeld’. Voorts worden ook de voorwaarden inzake de 
financiële middelen en de grond van het geschil door de lidstaten vastgesteld. Bij vragen over 
de toepassing van de richtlijn in de lidstaten dient dan ook te worden uitgegaan van de 
relevante nationale wetgeving, dat wil zeggen, in geval van indiener, de Finse wetgeving. De 
nationale autoriteiten en rechters, en uiteindelijk het Europees Hof voor de rechten van de 
mens, zijn verantwoordelijk voor het behandelen van en uitspraak doen over individuele 
zaken, rekening houdend met alle relevante omstandigheden van de desbetreffende zaak. 
Indieners moeilijkheden bij het verkrijgen van rechtsbijstand houden verband met de 
toepassing van nationale wetgeving door nationale autoriteiten. Derhalve is het voor de 
Europese Commissie ook wat dit aspect betreft niet mogelijk om maatregelen te nemen. Als 
een verzoek om rechtsbijstand in Finland wordt afgewezen, kan bij een rechtbank beroep 
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worden aangetekend en ontvangt de aanvrager hiervoor instructies.

Als de Spaanse autoriteiten indieners verzoek om rechtsbijstand afwijzen, moet in aanmerking 
worden genomen dat de richtlijn alleen van toepassing is op grensoverschrijdende zaken. Bij 
nationale zaken is er geen EU-wetgeving inzake rechtsbijstand. Deze vallen onder de 
bevoegdheid van de lidstaten. Er bestaat dus geen Europees gerechtelijk kader om 
beslissingen over rechtsbijstand van de Spaanse autoriteiten in het geval van indiener te 
onderzoeken.


