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Om: Andragende 0913/2009 af Mirjam Bot, nederlandsk statsborger, om 
ungdomsvelfærd i Nederlandene

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om en undersøgelse af ungdomsvelfærdssystemet i Nederlandene. Hun 
nævner en lang række mangler i det eksisterende ungdomsvelfærdssystem. Hun oplyser f.eks., 
at det er muligt for børn at blive fjernet fra deres hjem uden nogen form for undersøgelse eller 
bemyndigelse fra ungdomsdomstolene. Hun mener også, at børnenes værger overtræder 
loven, begår mened og forfalsker rapporter fra specialister, og at 
ungdomsvelfærdsmyndighederne overtræder artikel 5 i den europæiske konvention om 
menneskerettigheder. Hun efterlyser bl.a. bedre regler om forældres samkvemsret, 
specialiseret uddannelse for værger, en forpligtelse for ungdomsvelfærdsmyndighederne til at 
give oplysninger og en ret for forældrene til at få adgang til sagsakterne, placering i pleje kun 
med udtrykkelig bemyndigelse fra en domstol samt et uafhængigt klagenævn for 
ungdomsvelfærd.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. oktober 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 13. januar 2011.

"Andrageren anmoder om en undersøgelse af ungdomsvelfærdssystemet i Nederlandene. I 
klagen fremhæver hun en række af de nederlandske myndigheders praksisser, som angiveligt 
ikke er i overensstemmelse med forældrenes og børnenes rettigheder og overtræder den 
europæiske konvention om menneskerettigheder. 
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Ifølge andrageren gennemfører det nederlandske politi uretmæssige og ubegrundede fjernelser 
af børn fra forældrenes pleje. Politiet nægter ligeledes at acceptere rapporter om visse sager 
vedrørende vold i hjemmet i henhold til ungdomsforsorgens anmodninger. Andrageren 
understreger ligeledes, at ungdomsvelfærdsinspektørerne ikke må undersøge individuelle 
sager.

Ifølge andrageren bliver den nederlandske lovgivning ligeledes overtrådt af flere værgers 
praksisser, som angiveligt tilsidesætter rapporterne udarbejdet af centret for rådgivning om og 
registrering af misbrug af børn (AMK), forfalsker ekspertrapporter, accepterer diagnoser 
vedrørende personlighedsproblemer givet af ikkeeksperter, fjerner børn fra deres hjem på 
baggrund af tredjepartsskøn uden behørig observation af deres familiesituation og leverer ikke 
børnene tilbage til forældrene, når dette er muligt. Andrageren klager ligeledes over, at de 
børn, som fjernes fra deres hjem, sjældent eller aldrig ser deres forældre eller 
familiemedlemmer. Hun klager også over, at nogle børn anbringes i fængsler i stedet for 
passende centre eller hjem. De nederlandske myndigheder bør garantere retten til 
forældresamvær med børnene til enhver tid, medmindre den ene eller begge af forældrene rent 
faktisk har begået en forbrydelse mod barnet. 

Hvad angår de nederlandske retsmyndigheder, klager andrageren over, at deres beslutninger 
ikke tager udgangspunkt i den fuldstændige observation af børnenes individuelle situation, og 
at de tillader ungdomsvelfærdsafdelingerne at overtræde de pågældende forældres
grundlæggende rettigheder om at forsvare sig selv ved domstolene. Børn bør kun fjernes fra 
deres hjem som følge af en retsafgørelse truffet på baggrund af procedurer, hvor alle parter er 
blevet hørt og med den udtrykkelige autorisation fra domstolens side, medmindre barnets liv 
påviseligt er i fare. Forældre bør have ret til bistand ved retten i form af en person efter eget 
valg og bør kunne indkalde vidner under retssagen.

Andrageren anmoder ligeledes om en forbedring af klagemekanismerne inden for det 
nederlandske ungdomsvelfærdssystem. De nederlandske myndigheder bør udpege flere 
ungdomsvelfærdsinspektører til undersøgelse af de individuelle sager. 
Ungdomsvelfærdsafdelingen bør henhøre under de lokale råds ansvarsområde. 

Kommissionens bemærkninger til andragendet

I henhold til EU-traktaten og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har EU 
ingen beføjelser til at gribe ind i sager vedrørende mulige overtrædelser af rettigheder, som 
ikke vedrører fællesskabslovgivningen. 

Problemerne, som andrageren påpeger, henhører udelukkende under den nationale lovgivning. 
Problemerne vedrører beslutninger og retssager om fjernelse af børn fra deres forældres pleje i 
Nederlandene og funktionen og strukturen for børnebeskyttelsessystemer i denne 
medlemsstat. Disse områder falder uden for fællesskabslovgivningen og er udelukkende 
omfattet af medlemsstaternes beføjelser. 
Det er medlemsstaternes eget ansvar at sikre, at de opfylder deres forpligtelser med hensyn til 
beskyttelse af barnets rettigheder og forældrenes grundlæggende rettigheder – på grundlag af 
internationale konventioner og national lovgivning – i sager som omhandlet i andragendet.
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Konklusion

Af ovennævnte årsager er det ikke muligt for Kommissionen at følge op på de af andrageren 
omtalte problemer."


