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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 543/2009, ingediend door Kees van Beek (Nederlandse 
nationaliteit), over vermeend negeren van Europese regelgeving door de Raad 
voor de Kinderbescherming en het Bureau Jeugdzorg in Nederland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft, naar eigen zeggen in overeenstemming met de Poolse regelgeving, twee 
kinderen uit Polen naar Nederland gehaald. Van beide kinderen is hij de vader en beide 
kinderen zijn door hem erkend. Hij heeft voorts, met instemming van de biologische moeder, 
in Nederland een verzoek ingediend voor toekenning van eenhoofdig gezag voor een van de 
kinderen. Indiener benadrukt dat er geen sprake is van adoptie. Het andere kind is 
geadopteerd en indiener en zijn vrouw zijn in het bezit van een geboorteakte waar zij beiden 
als ouder vermeld staan. Indiener is van mening dat de Nederlandse Raad voor de 
Kinderbescherming en het Bureau Jeugdzorg in het verloop van de noodzakelijke procedures 
Europese en internationale wetgeving overtreden door onder meer de rechtsgeldigheid van 
Poolse officiële documenten niet te erkennen, op eigen initiatief onderzoek in te stellen in 
Polen en geen duidelijkheid te verschaffen over welke documenten moeten worden 
overgelegd. Indiener meldt voorts dat Bureau Jeugdzorg op grond van een vermeend 
gezagsvacuüm beide kinderen uit huis heeft gehaald. Hij verzoekt het Europees Parlement om 
hulp.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 juli 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009
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Het verzoekt betreft problemen aangaande ouderlijke verantwoordelijkheid, interlandelijke 
adoptie en het feit dat Nederland en Polen wederzijdse adoptiebeslissingen niet erkennen.

Indiener is naar eigen zeggen de biologische vader van twee meisjes die in Polen zijn 
geboren. Op beide geboorteakten staat dat hij de vader is en in januari en februari 2008 heeft 
hij de twee meisjes van Polen naar Nederland gehaald (het verzoekschrift bevat geen 
informatie over de leeftijd van de kinderen).

Met toestemming van de Poolse biologische moeder van het oudste meisje is indiener een 
procedure gestart bij de rechtbank in Den Haag. Zijn verzoek wordt door de biologische 
moeder ondersteund met een document dat door een Poolse notaris is erkend.

De huidige vrouw van indiener heeft in oktober 2008 het jongste meisje in Polen geadopteerd.
Op de aangepaste geboorteakte van het jongste meisje staat dat indiener en zijn vrouw sinds 
december 2008 haar ouders zijn.

Volgens indiener overschrijden de Nederlandse instanties die bij deze zaak betrokken zijn (de 
Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg) hun bevoegdheid. Ze erkennen de 
Poolse beslissingen niet en voeren in Polen parallelle onderzoeken uit. De Raad voor de 
Kinderbescherming heeft in januari 2009 bovendien verzocht om het voorlopige gezag over 
de kinderen. Op 3 april 2009 zijn beide kinderen uit het huis van indiener gehaald. Zij hebben 
sindsdien geen contact met hem gehad. Ook heeft het jongste kind sindsdien geen contact 
meer gehad met haar adoptiemoeder.

Evaluatie en opmerkingen

Indiener beklaagt zich over vermeende inbreuken op EU-wetgeving en bepalingen van het 
Verdrag van Den Haag van 29 mei 1993 inzake de internationale samenwerking en 
bescherming van kinderen op het gebied van interlandelijke adoptie.

De zaak van de oudste dochter

Gezien de verstrekte informatie heeft de zaak van de oudste dochter betrekking op de 
Nederlandse erkenning van de Poolse gezagsregeling. Indiener is naar eigen zeggen de vader 
van het meisje en heeft haar met toestemming van de biologische moeder naar Nederland 
gebracht. Het gezag van indiener is in Polen bevestigd door een regeling die is erkend door 
een notaris. Met instemming van de biologische moeder heeft hij bij een rechtbank in Den 
Haag een verzoek ingediend voor toekenning van eenhoofdig gezag over zijn dochter.

Beslissingen ten aanzien van ouderlijke verantwoordelijkheid vallen onder Verordening (EG) 
nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 20031 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.

                                               
1 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, PB L 338 van 23.12.2003.
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Het is belangrijk erop te wijzen dat de verordening niet alleen van toepassing is op uitspraken 
van rechtbanken, maar ook op documenten die formeel zijn opgesteld of zijn geregistreerd als 
"authentieke akten" (zoals het door de notaris erkende document), alsmede op schikkingen 
tussen de partijen.

Het lijkt erop dat de Poolse regeling tussen de vader en de biologische moeder betreffende de 
oudste dochter in Nederland erkend had moeten worden op basis van het document dat 
overeenkomstig de Poolse wet is opgesteld. De Commissie heeft op dit punt echter niet 
voldoende informatie. Hetzelfde geldt voor de uitkomst van het verzoek dat indiener bij de 
Haagse rechtbank heeft ingediend.

De zaak van de jongste dochter

Indiener is eveneens de vader van het jongste meisje. Het lijkt erop dat zij in Polen is 
geadopteerd door de huidige vrouw van indiener. In het verzoekschrift wordt geen informatie 
gegeven over de biologische moeder van dit meisje.
Het lijkt erop dat de in Polen genomen adoptiebeslissing niet is erkend in Nederland.

Om te beginnen wil de Commissie erop wijzen dat er geen communautaire wetgeving is voor 
adoptie. Beslissingen inzake adoptie, voorbereidende maatregelen voor adoptie, alsmede de 
nietigverklaring en herroeping van adoptie zijn nadrukkelijk uitgesloten van het 
toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad. Het is derhalve de 
verantwoordelijkheid van de individuele lidstaten om de belangen van alle partijen te 
waarborgen als het gaat om dit belangrijke gebied van het familierecht.

Er is bovendien geen EU-wetgeving ten aanzien van de erkenning van adoptiebeslissingen 
tussen lidstaten onderling. Deze kwestie wordt vaak bilateraal gereguleerd.
Het Haags Verdrag inzake interlandelijke adoptie is een internationaal verdrag. Problemen 
met de toepassing van de bepalingen van dit verdrag vallen derhalve onder de bevoegdheid 
van de centrale autoriteiten van beide betrokken lidstaten (Polen en Nederland). De Europese 
Gemeenschap heeft geen bevoegdheid in de zaak.

Voorlopig gezag over kinderen door de Raad voor de Kinderbescherming

In Verordening (EG) nr. 2201/2003 staan bepalingen inzake de bevoegdheid, erkenning, 
tenuitvoerlegging en samenwerking tussen centrale autoriteiten op het gebied van ouderlijke 
verantwoordelijkheid. Hiertoe behoort ook het gezag over het kind.

Inhoudelijke maatregelen ten aanzien van de bescherming van kinderen zijn echter in het 
nationaal recht vastgelegd. De Europese Commissie is derhalve niet bevoegd om te 
onderzoeken of de maatregelen terecht zijn getroffen.

Conclusie

Aangezien er geen communautaire wetgeving voor adoptie is, heeft de Europese Commissie 
geen bevoegdheid tot interventie in de zaak van de jongste dochter. Als indiener van mening 
is dat zijn rechten in de betreffende zaak geschonden zijn, moet hij zich wenden tot de 
nationale bevoegde rechterlijke instanties.



PE430.515v03-00 4/6 CM\824551NL.doc

NL

Ten aanzien van de beslissing inzake het voorlopige gezag, lijk er geen inbreuk te zijn 
gemaakt op het Europees Gemeenschapsrecht.

Om te kunnen beoordelen of Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad correct is 
toegepast in de zaak van de oudste dochter, heeft de Commissie meer details nodig over de 
procedure die hierover bij de Haagse rechtbank aanhangig is gemaakt.

De Commissie zal indiener schriftelijk om informatie vragen, zodat kan worden beoordeeld of 
er sprake is van een mogelijke inbreuk van het acquis communautaire.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

De Commissie heeft in oktober 2009 al haar voorlopige standpunt in deze zaak kenbaar 
gemaakt en daarbij indiener om nadere bijzonderheden verzocht, omdat hij deze maar ten dele 
heeft aangeleverd.

De zaak van Oliwia

Zoals al aangegeven in het eerste antwoord van de Commissie op dit verzoekschrift betreft de 
zaak van Oliwia de erkenning in Nederland van de Poolse gezagsregeling. Indiener is volgens 
zijn verklaring de vader van het meisje en heeft haar met toestemming van de biologische 
moeder naar Nederland gebracht. Het gezag van indiener is in Polen bevestigd door een 
regeling die is gelegaliseerd door een notaris. Met instemming van de biologische moeder 
heeft hij bij een rechtbank in Den Haag een verzoek ingediend voor toekenning van 
eenhoofdig gezag over zijn dochter.

Het Poolse ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken heeft door middel van een brief 
d.d. 29 april 2009 aan het ministerie van Justitie in Nederland de wettigheid van het document 
inzake het gezag over Oliwia bevestigd. Het document is door een notaris bekrachtigd.

Het lijkt erop dat de Poolse regeling tussen de vader en de biologische moeder betreffende 
Oliwia in Nederland erkend had moeten worden op basis van het document dat 
overeenkomstig de Poolse wet is opgesteld. De Commissie heeft op dit punt echter niet 
voldoende informatie, evenmin als over de uitkomst van het bij de rechtbank in Den Haag 
ingediende verzoekschrift, en de door indiener verstrekte documenten verschaffen vooralsnog 
niet meer duidelijkheid over dit belangrijke punt.

Het schijnt dat de rechtbank in Den Haag indiener ook verzocht heeft een DNA-test te 
ondergaan om te kunnen nagaan of hij werkelijk de biologische vader van Oliwia is, maar hij 
heeft niet aan dit verzoek voldaan, omdat hij het als een inbreuk op zijn mensenrechten 
beschouwt.

De zaak van Monika:

Indiener stelt dat hij eveneens de biologische vader van Monika is en hij staat als zodanig in 
haar geboorteakte vermeld. Monika is met toestemming van haar biologische moeder door de 
echtgenote van indiener in Polen geadopteerd (besluit 289/08 van 22 oktober 2008).
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Nederland heeft het in Polen genomen adoptiebesluit echter niet erkend, al heeft het Poolse 
ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken de wettigheid van de adoptie uitdrukkelijk 
bevestigd in zijn brief van 29 april 2009 aan het Nederlandse ministerie van Justitie.

De Commissie is zich ervan bewust dat het ontbreken van onderlinge erkenning van 
adoptiebeslissingen door lidstaten het vrije verkeer van Europese onderdanen ernstig kan 
belemmeren en heeft dit probleem te berde gebracht tijdens de recente, samen met de Raad 
van Europa op 30 november en 1 december 2009 in Straatsburg gehouden conferentie 
"Challenges in adoption procedures in Europe: ensuring the best interests of the child"1.

De Commissie is van mening dat de verwijzing van indiener naar het Haags Verdrag inzake 
interlandelijke adoptie niet relevant is, omdat de adoptie van Monika geen interlandelijke 
adoptie, maar een nationale adoptie naar Pools recht is, die niet door Nederland is erkend.

Na de bijeenkomst van de Commissie verzoekschriften op 27 januari heeft indiener een ander, 
door een Poolse notaris gewaarmerkt, document overgelegd, waarin Monika's grootmoeder, 
die op die datum (27 mei 2008) haar wettelijke voogd was, indiener machtigt Monika te 
vertegenwoordigen ten overstaan van bestuursorganen en documenten te tekenen om een 
paspoort of identiteitskaart voor haar te verkrijgen. Naar de mening van de Commissie mag 
dit document echter niet beschouwd worden als een overeenkomst over de ouderlijke 
verantwoordelijkheid voor Monika en kan het derhalve niet erkend en uitvoerbaar gemaakt 
worden krachtens artikel 46 van Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad.

Conclusies

Om te kunnen beoordelen of Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad in de zaak van 
Oliwia correct is toegepast, heeft de Commissie van indiener het proces-verbaal van de 
voogdijzitting in de Haagse rechtbank nodig.

Omdat er geen EU-wetgeving is inzake adoptie, kan de Europese Commissie niet tussenbeide 
komen in de zaak van Monika ter zake van de echtgenote van indiener, die adoptiefmoeder is 
van het kind. Als zij van mening is dat haar rechten in de betreffende zaak geschonden zijn, 
moet zij zich wenden tot de nationale bevoegde rechterlijke instanties. Theoretisch zou 
indiener, die zegt de vader van Monika te zijn, echter de ouderlijke verantwoordelijkheid voor 
haar kunnen hebben. Het feit dat zijn voogdijschap in Nederland niet erkend is, moet ook 
beoordeeld worden aan de hand van de procedure bij de Haagse rechtbank inzake het gezag 
over Monika.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 juli 2010

De Commissie heeft in oktober 2009 en februari 2010 haar voorlopig standpunt in deze zaak 
al kenbaar gemaakt, en indiener heeft sindsdien nadere gegevens verstrekt. De Commissie 
heeft ook contact gehad met het Nederlandse Ministerie van Justitie om meer informatie over 
de zaak in te winnen. 

                                               
1 Meer informatie over de conferentie en de presentatie van de Commissie is te vinden op de website van de 
Raad van Europa: www.coe.int/family.
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De definitieve beoordeling van de Commissie bevestigt dat de Nederlandse autoriteiten, bij 
gebrek aan EU-wetgeving inzake de erkenning van adoptiebeslissingen  tussen lidstaten 
onderling, niet verplicht zijn de adoptie van Monika te erkennen. 

De Commissie herinnert eraan dat de inhoudelijke maatregelen ten aanzien van de 
bescherming van de kinderen Oliwia en Monika in het nationaal recht zijn vastgelegd, en dat 
de Europese Commissie derhalve niet bevoegd is om te onderzoeken of de door het Bureau 
Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming in Nederland getroffen maatregelen terecht 
zijn. 

Ten slotte, wat betreft de erkenning in Nederland van de Poolse gezagsregeling voor Oliwia, 
lijkt indiener nooit te hebben verzocht om de toepassing van artikel 46 van Verordening (EG) 
nr. 2201/2003 van de Raad (de zogenaamde verordening Brussel II bis). 
Maar zelfs als er om erkenning zou zijn verzocht in het kader van de verordening Brussel II 
bis, had de Nederlandse rechter deze kunnen weigeren op grond van de openbare orde, want 
volgens de Nederlandse wetgeving is erkenning ongeldig wanneer de man die zijn vaderschap 
erkent ten tijde van de erkenning met een andere vrouw is getrouwd (tenzij er sprake is of was 
van een met een huwelijk vergelijkbare relatie tussen de man en de moeder, of van een nauwe 
band tussen de man en het kind).

Conclusies

De Commissie is gezien de omstandigheden van oordeel dat de EU-wetgeving niet wordt 
geschonden, en kan daarom niet ingrijpen.

Als indiener van oordeel is dat de Nederlandse autoriteiten artikel 8 van het Europees Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden hebben 
geschonden (recht op eerbiediging van privé, familie- en gezinsleven), dient hij rechtstreeks 
contact op te nemen met het Europees Hof voor de rechten van de mens op het volgende 
adres:

Het Europees Hof voor de rechten van de mens
Raad van Europa

F – 67075 Straatsburg Cedex — Frankrijk
(Tel. +33/3 88 41 20 18 — Fax +33/3 88 41 27 62)

De Commissie wijst indiener erop dat hij zich slechts tot dit hof kan wenden nadat hij een 
beroep heeft gedaan op alle nationale, in Nederland beschikbare rechtsmiddelen, en binnen 
zes maanden nadat het nationale besluit definitief is geworden.


