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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1614/2009, ingediend door Marinella Colombo (Italiaanse 
nationaliteit), gesteund door 134 medeondertekenaars, over het Duitse bureau 
voor jeugd- en jongerenzaken (Jugendamt) en de discriminatoire behandeling van 
buitenlandse staatsburgers door de Duitse autoriteiten die verantwoordelijk zijn 
voor gezinszaken

1. Samenvatting van het verzoekschrift 

Indienster, die voorheen in Duitsland woonde met haar Duitse echtgenoot en de twee kinderen 
van het echtpaar, beschrijft de problemen die ze heeft gehad met het Duitse bureau voor 
jeugd- en jongerenzaken (Jugendamt) en de Duitse autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 
gezinszaken, sinds ze in 2006 van haar echtgenoot scheidde. Indienster, die om beroepsmatige 
redenen in 2007 naar Milaan verhuisde, werd vervolgens op bevel van de Duitse justitiële 
autoriteiten het recht op omgang met haar kinderen ontnomen, die nu bij hun vader wonen en 
geen enkele vorm van contact meer hebben met de Italiaanse cultuur en hun familie in Italië. 
Onder verwijzing naar het door de Commissie verzoekschriften in 2008 opgestelde 
werkdocument over de vermeende discriminerende en arbitraire maatregelen van 
jeugdzorginstanties in bepaalde lidstaten, met name het Jugendamt in Duitsland en het 
verzuim van de Duitse overheden om gevolg te geven aan de in dit document opgenomen 
aanbevelingen, verzoekt indienster, die benadrukt dat er in onderhavige zaak niet alleen 
sprake is van schending van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, maar ook 
van een aantal fundamentele beginselen van de EU, de Commissie verzoekschriften om in te 
grijpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 februari 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 juni 2010.

Indienster, een Italiaanse staatsburger die voorheen samen met haar Duitse man en hun twee 
kinderen in Duitsland leefde, beklaagt zich over de onrechtmatige behandeling door de Duitse 
autoriteiten na haar scheiding in 2006.

Indienster stelt dat het Duitse bureau voor jeugd- en jongerenzaken (Jugendamt) als partij 
optrad tijdens de gerechtelijke procedure in verband met haar scheiding in het voorjaar van 
2007. Deze tussenkomst gebeurde niet op verzoek van de rechter. Indienster laat weten dat 
haar echtgenoot instemde met de voogdijregelingen voor hun kinderen. 

Indienster vindt dat de tussenkomst van het Duitse bureau voor jeugd- en jongerenzaken 
indruist tegen de Europese wetgeving. Zij beklaagt zich tevens over het feit dat zij de laatste 
achttien maanden slechts een minimum aan alimentatie heeft ontvangen, als gevolg van het 
feit dat haar man tijdens de gerechtelijke procedure pas laat een volledige 
inkomstenverklaring voorlegde.

Begin 2008 stelde indienster het Duitse gerecht in kennis van het feit dat haar een baan was 
aangeboden in Italië. Naar aanleiding daarvan liet het Duitse gerecht diverse expertises 
uitvoeren om vast te stellen of een dergelijke stap wel in het belang was van de twee zoons 
van indienster. Indienster beklaagt zicht erover dat zij haar standpunt niet mocht meedelen 
aan de door het gerecht aangewezen deskundigen en dat de deskundigen haar opvattingen niet 
in aanmerking namen bij het opstellen van hun rapporten voor het gerecht. Zij beweert dat 
haar als gevolg daarvan het recht op een eerlijk proces werd ontzegd. Uit de bevindingen van 
de deskundigen valt af te lezen dat het culturele verschil tussen Duitsland en Italië te groot is 
en de kinderen niet zijn geïntegreerd in de Italiaanse cultuur en hun band met Italië niet 
bijzonder hecht is. Indienster beklaagt zich over het gebrekkige bewijs waarop deze 
conclusies berusten.

Indienster beweert dat haar zoons tijdens de gerechtelijke procedure de wens uitten om naar 
Italië te verhuizen. Volgens indienster bevond het gerecht dat hun vader niet in staat was om 
voor de kinderen te zorgen en dat de kinderen bij hun moeder moesten blijven. Indienster laat 
weten dat zij op last van de Duitse appelinstantie bij haar kinderen in Duitsland moest blijven, 
omdat het recht van de moeder op vrij verkeer ondergeschikt is aan de belangen van de 
kinderen. 

Indienster besloot om tegen deze uitspraak niet in beroep te gaan bij het Duitse cassatiehof.

In september 2008 werd indienster op de lijst van Interpol geplaatst om te voorkomen dat ze 
Duitsland zou verlaten. Zonder hiervan op de hoogte te zijn verhuisde zij naar Italië. Als 
gevolg daarvan werd tegen haar een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

Na haar terugkeer naar Italië begon voor een gerecht in Italië de procedure om de terugkeer 
van de kinderen af te dwingen. Op 28 november 2008 deelde het gerecht indienster mee dat 
de terechtzitting zou plaatsvinden op 2 december 2008. Indienster beklaagt zich erover dat zij 
niet bekend was met de inhoud van de documenten die het Italiaanse gerecht had ontvangen 
van de Duitse autoriteiten. Ze had slechts drie dagen de tijd om een schriftelijke verklaring te 
formuleren voor het gerecht. Indienster beklaagt zich erover dat de verklaring die haar 
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advocaat had opgesteld, niet in haar voordeel was. Zij beklaagt zich erover dat de tijdens de 
gerechtelijke procedure gebruikte documenten niet correct waren vertaald. 

Op 9 december verzond het Italiaanse gerecht een bevel tot repatriëring voor beide kinderen. 

Daarna werd een bemiddelingsprocedure ingeleid. Tijdens deze procedure ondertekenden de 
advocaten van beide partijen een overeenkomst waarin de voogdij over de twee kinderen werd 
toegekend aan de moeder en waarin werd bepaald dat de twee kinderen in Italië zouden 
blijven. Een vertaling van deze overeenkomst werd toegestuurd aan het Italiaanse gerecht. 
Enkele weken later stelde de advocaat van indiensters echtgenoot het gerecht in kennis van 
het feit dat de bemiddeling was mislukt en dat de kinderen onmiddellijk naar Duitsland 
moesten terugkeren. Volgens indienster haalde de openbare aanklager de kinderen naar 
aanleiding van deze informatie van school en liet hen naar hun vader in Duitsland brengen. 
Indienster was niet op de hoogte gesteld van deze beslissingen en handelingen van de 
Italiaanse autoriteiten. 

Indienster heeft momenteel geen omgang met haar kinderen, en de Duitse autoriteiten hebben 
haar verboden contact op te nemen met haar kinderen. Indienster beweert dat in haar akte bij 
Interpol de vermelding dat zij Duitsland niet mag verlaten werd gewijzigd in de vermelding 
dat zij Italië niet mag verlaten. Deze beperkende maatregel was afkomstig van de Duitse 
autoriteiten en moest voorkomen dat indienster haar kinderen zou benaderen.

In haar conclusie beklaagt indienster zich erover dat de Duitse autoriteiten artikel 6, 13, 8, en 
14 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, haar recht op vrij verkeer op grond van Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en artikel 29 van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind hebben 
schonden.

Zij verzoekt de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement om er bij Duitsland 
op aan te dringen de wetten en verdragen die het heeft aanvaard, te eerbiedigen en haar zoons 
naar Italië te laten terugkeren en de discriminatie waarvan zij het slachtoffer is geworden, te 
niet te doen.

Indienster vraagt het Parlement na te gaan of de begrippen "gezin" en "eenheid van het gezin"
in Duitsland wel correct worden uitgelegd, aangezien het kennelijk niet het recht op gedeeld 
ouderschap waarborgt.

Indienster beweert dat in alle procedures over haar kinderen het Duitse bureau voor jeugd- en 
jongerenzaken niet in het belang van de kinderen heeft gehandeld, maar in het belang van de 
Duitse samenleving.

In een aanvullend document bij het verzoekschrift beklaagt indienster zich over de 
tussenkomst van het Duitse bureau voor jeugd- en jongerenzaken in de gerechtelijke 
procedures. 

Indienster stelt dat het Duitse bureau voor jeugd- en jongerenzaken invloed nam op en zich 
mengde in uitspraken van de rechterlijke macht om de politieke belangen van Duitsland te 
beschermen. Het voert de vonnissen zodanig uit dat de politieke belangen van Duitsland niet 
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worden geschaad. Het treedt op als wettelijke voogd van de Duitse ouder tegen de 
buitenlandse ouder en kan beroep aantekenen tegen uitspraken van de gerechten. Indienster 
stelt dat het bestaan van het Duitse bureau voor jeugd- en jongerenzaken niet verenigbaar is 
met de beginselen van het communautaire familierecht en dat administratieve beschikkingen 
op grond van het Duitse familierecht van nul en gener waarde zijn, aangezien ze niet voldoen 
aan Europese regelgeving en internationale verdragen. 

Indienster beweert dat de Duitse federale regering het Duitse bureau voor jeugd- en 
jongerenzaken al zijn administratieve en juridische bevoegdheden moet ontnemen, om de 
nakoming van haar internationale verplichtingen te waarborgen. 

Indienster verzoekt de erkenning van de beschikkingen van de Duitse autoriteiten te schorsen 
op grond van Verordening (EG) nr. 2201/2003 en Verordening (EG) nr. 4/2009. Deze 
schorsing moet van kracht blijven totdat de Europese gerechten en internationale organen er 
verzekerd van kunnen zijn dat het Duitse bureau voor jeugd- en jongerenzaken zijn 
onrechtmatige interventies in gerechtelijke procedures zal staken.

Noch het Verdrag betreffende de Europese Unie, noch het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie verleent de Europese Unie bevoegdheden om op te treden in kwesties 
die niet het Europese recht betreffen. In de door indienster beschreven kwestie heeft het 
Duitse bureau voor jeugd- en jongerenzaken Duits familierecht toegepast, niet EU-wetgeving. 
Het communautaire familierecht betreffende kinderen behelst slechts algemene regels 
betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van gedane uitspraken in 
een andere lidstaat. Verordening (EG) nr. 2201/20031 ("de Brussel IIbis-verordening") behelst 
het voornaamste communautaire rechtsinstrument op dit gebied. Noch de Brussel IIbis-
verordening, noch de Duitse uitvoeringswetgeving kent aan het Jugendamt een bijzondere rol 
toe in de toepassing van dit rechtsinstrument. De Commissie houdt toezicht op de correcte 
toepassing van de Brussel IIbis-verordening in de lidstaten. Als het Jugendamt deze 
verordening toepast, zou de Commissie in elk geval waarop haar aandacht wordt gevestigd 
nauwgezet toetsen of deze maatregelen in lijn zijn met de in de Verdragen en het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie genoemde grondrechten.

Indienster beklaagt zich over de uitspraak van het Duitse gerecht op basis waarvan haar recht 
op vrij verkeer werd beknot. Verder beklaagt zij zich over het besluit om haar naam te 
plaatsen op de lijst van Interpol, teneinde te voorkomen dat ze Italië verlaat. De Commissie
benadrukt dat artikel 21, lid 1 van het Verdrag betreffende 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 de 
Verdragen en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. Deze beperkingen en 
voorwaarden staan in Richtlijn 2004/38/EG2. 

Zoals voorzien in Hoofdstuk VI van Richtlijn 2004/38/EG kunnen de lidstaten de vrijheid van 
verkeer en verblijf van burgers van de Unie en hun familieleden, ongeacht hun nationaliteit, 

                                               
1 PB L 338 van 23.12.2003, blz. 1.
2 Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, PB L 
158 van 30 april 2004, blz. 77.



CM\822413NL.doc 5/6 PE443.183v01-00

NL

beperken om redenen van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid. De om 
redenen van openbare orde of openbare veiligheid genomen maatregelen moeten in 
overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd zijn op het 
gedrag van betrokkene. Dit gedrag moet een actuele, werkelijke en voldoende ernstige 
bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormen.

Het recht vrij te reizen en te verblijven is een van de grondslagen van de EU en daarom 
moeten de bepalingen waarin deze fundamentele vrijheid is verankerd, ruim worden 
uitgelegd, terwijl afwijkingen van dit beginsel eng moeten worden uitgelegd en in lijn met de 
algemene beginselen van de EU-wetgeving, in het bijzonder met het evenredigheidsbeginsel.

Bij de toepassing van EU-wetgeving inzake het vrije verkeer moeten ook de grondrechten 
worden geëerbiedigd die zijn neergelegd in het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. In bepaalde gevallen kunnen zwaarwegende redenen betreffende de 
bescherming van de belangen van een kind een afwijking van het recht vrij te reizen en te 
verblijven rechtvaardigen, mits volledig wordt voldaan aan de waarborgen van de EU-
wetgeving inzake het vrije verkeer. De Commissie is echter niet in staat om na te gaan of dit 
het geval is in onderhavige kwestie.

Wat betreft de klachten van indienster over de procedures voor het Italiaanse gerecht, merkt 
de Commissie op dat het gerecht moet optreden in overeenstemming met de Brussel IIbis-
verordening. De bepalingen van deze verordening over de terugkeer van een kind in geval van 
kindontvoering behelzen dat een gerecht waarbij een verzoek om terugkeer van het kind is 
ingediend, beschikt met bekwame spoed. Daarbij moet het gerecht gebruikmaken van de 
snelste procedures die in het nationale recht beschikbaar zijn. Het gerecht beslist uiterlijk zes 
weken nadat het verzoek aanhangig is gemaakt, tenzij dit als gevolg van uitzonderlijke 
omstandigheden onmogelijk blijkt.1

In een aanvullend document verzoekt indienster dat uitspraken van het Duitse gerecht over 
ouderlijke verantwoordelijkheid en kinderalimentatie die tot stand kwamen op basis van 
procedures waarbij het Duitse bureau voor jeugd- en jongerenzaken betrokken was, de 
erkenning en tenuitvoerlegging in een andere lidstaat moet worden onthouden. Dit lijkt niet 
relevant gezien het feit dat indienster in haar verzoekschrift te kennen geeft dat de andere 
ouder voor de twee kinderen zorgt op de vaste woon- en verblijfplaats van de twee kinderen 
en het Duitse gerecht geen uitspraak heeft gedaan over kinderalimentatie. Met andere 
woorden, in dit geval lijkt er geen uitspraak van een Duits gerecht te bestaan waarvan de 
erkenning en tenuitvoerlegging in een andere lidstaat nodig is.

Indienster beklaagt zich erover dat in alle gerechtelijke procedures over haar kinderen de 
Duitse autoriteiten niet in het belang van de kinderen hebben gehandeld. Volgens artikel 24 
van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het VN-Verdrag inzake de 
rechten van kinderen moeten lidstaten erop toezien dat bij alle handelingen in verband met 
kinderen de belangen van het kind een essentiële overweging vormen. De nationale gerechten 
zijn het beste in staat om in individuele gevallen de toepassing van het beginsel van het 

                                               
1 Artikel 11 van Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de 
bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke 
verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000.
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belang van het kind te toetsen.

Noch het Verdrag betreffende de Europese Unie, noch het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie verleent de Europese Unie bevoegdheden om op te treden in kwesties 
die niet het Europese recht betreffen. Wat betreft de klachten van indienster over de 
vermeende schending van artikel 6, 8, 13 en 14 van het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden tijdens de gerechtelijke procedures over 
scheiding en ouderlijke verantwoordelijkheid, merkt de Commissie op dat deze kwesties van 
wezenlijk belang onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen. Indienster moet eerst de 
nationale rechtsmiddelen uitputten en kan pas daarna overwegen om in beroep te gaan bij het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Het besluit op basis waarvan indienster werd verboden om Duitsland te verlaten en het latere 
besluit op basis waarvan indienster Italië niet mocht verlaten, verdienen echter nadere toetsing 
aan het bovengenoemde evenredigheidsbeginsel. Om dit onderzoek te kunnen doen, heeft de 
Commissie om details van deze besluiten verzocht.


