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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1414/2010, ingediend door Enrique Arraiz Curbelo (Spaanse 
nationaliteit), over de vermeende lacunes in Verordening (EG) nr. 2201/2003 
van de Raad van 27 november betreffende de bevoegdheid en de erkenning 
en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de 
ouderlijke verantwoordelijkheid

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener is van mening dat 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 veel lacunes vertoont, en geeft hiervan verschillende 
voorbeelden. Zo zou er niet zijn voorzien in sancties tegen personen die een valse aanklacht 
indienen wegens vermeende onttrekking van minderjarigen door een van de ouders en zou het 
beginsel van het vermoeden van onschuld niet in acht zijn genomen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 februari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2011

Het verzoekschrift

De Commissie zou erop willen wijzen dat indieners eerdere verzoekschrift nr. 1565/2008 
hetzelfde onderwerp betrof: indiener klaagde toen dat een Finse rechtbank hem ten onrechte 
veroordeeld had voor strafbare kinderontvoering op basis van valse beschuldigingen en dat de 
strafrechtelijke procedure die tot die veroordeling leidde, arbitrair en discriminerend was. Na 
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bestudering van de in verzoekschrift 1565/2008 aangekaarte kwestie, kon de Commissie niet 
concluderen dat er sprake was van een schending van de EU-wetgeving. De Commissie 
verzoekschriften heeft vervolgens verzoekschrift 1565/2008 afgesloten op basis van het 
antwoord van de Commissie.

Vanaf 2009 heeft indiener een aanzienlijk hoeveelheid brieven over zijn zaak aan diverse 
diensten van de Commissie gestuurd. Bij elke gelegenheid concludeerde de Commissie dat 
niet kon worden vastgesteld dat de Finse of Spaanse autoriteiten in strijd met de EU-
wetgeving hadden gehandeld. De Commissie heeft indiener daarop geadviseerd zich te 
wenden tot de gerechtelijke verhaalmogelijkheden die hem in de desbetreffende lidstaten ter 
beschikking staan.

In zijn volgende verzoekschrift stelt indiener de vraag welke actie de Europese Unie van plan 
is te nemen tegen valse beschuldiging van onwettige overbrenging van kinderen tegen een 
ouder die ingezetene is van een lidstaat die niet de lidstaat is waar het gezin zijn gewone 
verblijfplaats heeft. Hij bekritiseert Verordening (EG) nr. 2201/2003 omdat deze niet 
voldoende bescherming biedt voor ouders zonder voogdij met een buitenlandse nationaliteit.

Commentaar van de Commissie op de argumenten in het verzoekschrift

De Commissie zou de Commissie verzoekschriften willen verwijzen naar haar mededeling 
met betrekking tot verzoekschrift nr. 1565/2008.

Verordening (EG) nr. 2201/2003 is een wetsinstrument voor justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken. De Commissie ziet geen reden om actie te nemen ter bescherming van 
ouders tegen valse beschuldiging van onwettige overbrenging van kinderen. De vraag of er 
sprake is van onwettige overbrenging, moet worden beantwoord op basis van de geldende 
voogdijregelingen. De verwerving van voogdijrechten en de regelingen voor de uitoefening
daarvan worden beheerst door het recht van de gewone verblijfplaats van het kind. Het is aan 
de bevoegde nationale autoriteiten ter plaatse van de gewone verblijfplaats van het kind om te 
beoordelen of de ouder zonder voogdij inbreuk heeft gepleegd op de voogdijrechten van de 
andere ouder, uitgaande van de specifieke omstandigheden van elk geval. Indien de ouder 
zonder voogdij van oordeel is dat deze autoriteiten de feiten van de zaak verkeerd beoordeeld 
hebben, omdat zij misleid zijn door valse bewijsstukken en/of omdat zij de nationale 
wetgeving onjuist hebben toegepast, wordt hij of zij geadviseerd in de desbetreffende lidstaat 
tegen dat besluit beroep aan te tekenen.

Artikel 6, lid 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie kent dezelfde wettelijke waarde 
toe aan het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie als aan de Verdragen. In 
overweging 33 van Verordening (EG) nr. 2201/2003 wordt expliciet gesteld dat de 
Verordening de grondrechten erkent en in overeenstemming is met de beginselen van het 
Handvest. Ingevolge artikel 51, lid 1, eerste zin van het Handvest zijn de bepalingen van het 
Handvest gericht tot de lidstaten wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen. 
Dienovereenkomstig dienen de autoriteiten van de lidstaten bij de toepassing van de 
bepalingen van Verordening (EG) nr. 2201/2003 te zorgen dat zij de grondrechten van de 
ouder zonder voogdij met een buitenlandse nationaliteit, zoals uiteengezet in het Handvest, 
respecteren, in het bijzonder het non-discriminatiebeginsel van artikel 21, lid 2.
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Ten aanzien van de beweringen in het verzoekschrift over de bescherming van ouders zonder 
voogdij op grond van het strafrecht, zij aangemerkt dat Verordening (EG) nr. 2201/2003 als 
civielrechtelijk instrument geen aanwijzing geeft of de onwettige overbrenging van een kind 
ook een strafbaar feit vormt. Evenzo voorziet Verordening (EG) nr. 2201/2003 niet in enige 
strafrechtelijke sancties voor valse beschuldigingen van strafrechtelijke kinderontvoering. De 
vraag of een ouder die onwettig een kind overbrengt of die de andere ouder valselijk 
beschuldigd van ouderlijke kinderontvoering strafbaar is, hangt af van het materieel strafrecht 
van elk van de lidstaten. In deze context zou de Commissie willen benadrukken dat niet alle 
lidstaten de onwettige overbrenging van een kind als een strafbaar feit classificeren.

Als de autoriteiten van een lidstaat het nationaal materieel strafrecht toepassen, is het aan de 
desbetreffende lidstaat om te zorgen dat de besluiten van de autoriteiten overeenkomen met de 
grondrechten, met inbegrip van het non-discriminatiebeginsel. De Commissie heeft de 
praktische toepassing van Verordening (EG) nr. 2201/2003 in de lidstaten gecontroleerd en 
heeft geen aanwijzingen gevonden dat valse beschuldigingen van onwettige overbrenging van 
kinderen een wijdverbreid en prangend probleem zijn. Bijgevolg ziet de Commissie geen 
reden om voorstellen te doen voor het invoeren van strafrechtelijke wetgeving op EU-niveau 
tegen valse beschuldiging van onwettige overbrenging van kinderen.

Conclusie

De Commissie ziet geen reden om actie te nemen op EU-niveau op het vlak van de door 
indiener aangekaarte kwesties.


