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Betreft: Verzoekschrift 0396/2010, ingediend door Domenico Lamanna Di Salvo 
(Italiaanse nationaliteit), over vermeende strijdigheid van de 
alimentatiebepalingen in het Duitse burgerlijk wetboek met de EU-wetgeving 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens indiener zijn de bepalingen in het Duitse burgerlijk wetboek inzake het betalen van 
alimentatie (BGBEG art. 18, lid 2), volgens welke de Duitse wet moet worden toegepast in 
gevallen waar noch de wet van het land waar de alimentatiegerechtigde zijn of haar 
gebruikelijke verblijfplaats heeft, noch de wet van het land waarvan beide partners 
staatsburger zijn kan worden toegepast, in strijd met het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en ook met Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 juli 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010.

Inhoud van het verzoekschrift

Op 19 november 2009 bepaalde het Amtsgericht Bergheim (de lokale rechtbank van 
Bergheim) in Duitsland dat indiener, een Italiaans onderdaan, alimentatie moest betalen aan 
zijn vrouw en zijn adoptiefdochter. Bovendien weigerde de Duitse rechtbank in kwestie te 
voldoen aan het verzoek de besluiten tot toekenning van de alimentatie aan indieners 
echtgenote en adoptiefdochter nietig te verklaren na de vermeende verzoening van het 
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echtpaar, aangezien de rechtbank hier het rechtmatig belang niet van inzag, in aanmerking 
nemend dat krachtens het Duitse civiel procesrecht het besluit om een burgerlijk vonnis al dan 
niet ten uitvoer te leggen geheel wordt overgelaten aan de begunstigde van het vonnis. In het 
voorliggende verzoekschrift stelt indiener dat artikel 18, lid 2 van het Einführungsgesetz zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche onverenigbaar is met de bepalingen in Verordening (EG) nr. 
44/20011 (‘Verordening Brussel I’). Hij meent derhalve dat de toepassing van artikel 18, lid 2 
door de Duitse rechtbanken in strijd is met het EU-recht. Bovendien meent indiener dat de 
Duitse rechtbank zijn rechten heeft geschonden krachtens artikel 1, 6, 8, 21, lid 2, 41 en 47, 
lid 1 en 2 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en artikel 6, 8, 13 en 
14 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

Commentaar van de Commissie

De Commissie heeft het oorspronkelijke verzoekschrift van indiener en de aanvullende 
documentatie, op 22 juli 2010 ingediend bij de Commissie verzoekschriften, bestudeerd. 
Daarnaast is er op respectievelijk 22 februari en 8 april 2010 een klacht van indiener bij de 
Commissie ingediend die dezelfde kwesties betreffen als zijn verzoekschrift.

Niets in de documenten van indiener wijst erop dat de Duitse rechtbank het EU-recht niet 
heeft nageleefd. Er zijn in het bijzonder geen duidelijke aanwijzingen dat de Duitse rechtbank 
Verordening Brussel I onjuist heeft toegepast of dat artikel 18, lid 2 van het 
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche in strijd is met het EU-recht.

Met betrekking tot indieners klacht dat de Duitse rechtbank niet bevoegd was om kennis te 
nemen van het alimentatieverzoek van zijn echtgenote, is het op basis van de uitspraak van 11 
november 2008 niet duidelijk op grond waarvan het Amtsgericht Bergheim zijn bevoegdheid 
heeft aangenomen.

Artikel 5, lid 2 van Verordening Brussel I bepaalt dat ten aanzien van 
onderhoudsverplichtingen de bevoegdheid ligt voor het gerecht van de plaats waar de tot 
onderhoud gerechtigde woonplaats of zijn gewone verblijfplaats heeft of, indien het een 
bijkomende eis is die verbonden is met een vordering betreffende de staat van personen, voor 
het gerecht dat volgens zijn eigen recht bevoegd is daarvan kennis te nemen, behalve in het 
geval dat deze bevoegdheid uitsluitend berust op de nationaliteit van een der partijen.

Krachtens artikel 59, lid 1 van Verordening Brussel I past het gerecht zijn intern recht toe om 
vast te stellen of een partij woonplaats heeft op het grondgebied van de lidstaat bij een van 
welks gerechten een zaak aanhangig is. De nationale rechtbank stelt de woonplaats of gewone 
verblijfplaats van de tot onderhoud gerechtigde vast, rekening houdend met alle feitelijke 
omstandigheden die eigen zijn aan de zaak. De controle van de feitelijke elementen van een 
zaak op basis waarvan het gerecht van een lidstaat zijn bevoegdheid heeft aangenomen en zijn 
uitspraak heeft gedaan, valt buiten de bevoegdheid van de Commissie.

Het is echter duidelijk dat het Amtsgericht Bergheim zijn bevoegdheid niet heeft aangenomen 
                                               
1 Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken (PB L 12 van 16.1.2001, blz.1).
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op grond van artikel 18, 2 van het Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche. Dit 
artikel heeft geen betrekking op de bevoegdheid van rechtbanken om kennis te nemen van een 
alimentatieverzoek, maar reguleert de wet die van toepassing is op een alimentatie-eis 
wanneer de rechtbank zijn bevoegdheid eenmaal heeft aangenomen. Verordening Brussel I 
heeft in wezen betrekking op bevoegdheidsregels en de erkenning en tenuitvoerlegging van 
beslissingen. Vragen over toepasselijk recht vallen buiten de toepassingssfeer van de 
Verordening. Er kan daarom geen sprake zijn van onverenigbaarheid tussen de regels inzake 
toepasselijk recht in artikel 18, lid 2 van het Einführungsgesetz zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche en Verordening Brussel I. Bovendien sluit artikel 18, lid 2 aan bij artikel 6 van 
het Verdrag inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen van 1973, 
waarin zowel Duitsland als Italië partij is.

Voorts zij opgemerkt dat zelfs als de Duitse rechtbank ten onrechte had aangenomen bevoegd 
te zijn in deze zaak, het eindresultaat inzake de verplichting van indiener om de alimentatie te 
betalen mogelijk gelijk zou zijn geweest, aangezien ook Italiaanse rechtbanken de regels in 
het Verdrag inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen van 1973 
hadden moeten toepassen.

Wat de vermeende schending van artikel 1, 6, 8, 21, lid 2, 41 en 47, lid 1 en 2 van het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie betreft, is het juist dat artikel 6, lid 1 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie aan het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie dezelfde juridische waarde toekent als aan de Verdragen. Krachtens het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie beschikt de Commissie echter niet over algehele bevoegdheden om in 
afzonderlijke gevallen van aangevoerde schendingen van de grondrechten in te grijpen. 
Overeenkomstig artikel 51, lid 1, eerste zin van het handvest zijn de bepalingen van dit 
handvest echter uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen, gericht tot 
de instellingen en organen van de Unie met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel en 
tot de lidstaten. Bijgevolg kan de Commissie alleen actie ondernemen als er een kwestie 
inzake EU-recht ontstaat tijdens de uitvoering van het EU-recht door de lidstaten. Tegen deze 
achtergrond is het niet duidelijk op welke manier het Amtsgericht Bergheim naar indieners 
mening artikel 1, 6, 8, 21, lid 2, 41 en 47, lid 1 en 2 van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie heeft geschonden. Als indiener meent dat het vonnis inzake 
onderhoudsverplichting op zichzelf strijdig is met de relevante bepalingen in het handvest, zij 
opgemerkt dat dit vonnis is gebaseerd op de toepassing van het Duitse materiële familierecht 
en niet op de EU-wetgeving, en dat het Handvest van de grondrechten derhalve niet van 
toepassing is.

Aangezien indiener meent dat ook zijn grondrechten krachtens artikel 6, 8, 13 en 14 van het 
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens zijn geschonden, kan hij een 
klacht indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa 
wanneer alle rechtsmiddelen op nationaal niveau zijn uitgeput.

Conclusie

In het licht van het bovenstaande kan de Commissie niet tussenbeide komen in de zaak van 
indiener.


