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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, die eerder in Nederland heeft gewoond, kreeg door een Nederlandse rechtbank de 
ouderlijke macht toegewezen over het gezamenlijke kind van haarzelf en haar Nederlandse 
ex-partner, waarvoor de vader van de kinderen omgangsrecht kreeg. Na pogingen over en 
weer van beide partijen om het kind te ontvoeren, in verband waarmee indienster in Arnhem 
gearresteerd werd en gedurende korte tijd vastzat, is deze zaak nu in behandeling bij een 
Nederlandse rechtbank en is het kind bij de ouders weggehaald. Indienster, die eenmaal per 
week omgang onder toezicht heeft, stelt dat de Nederlandse jeugdzorg verlangt dat zij 
Nederlands spreekt met het kind, hetgeen zij als discriminatie op basis van nationaliteit 
beschouwt. Indienster, die onzeker is ten aanzien van de uitkomst van de zaak, verzoekt het 
Europees Parlement haar met raad en daad te helpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 juli 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011.

Indienster, die eerder in Nederland heeft gewoond, kreeg door een Nederlandse rechtbank de 
ouderlijke macht toegewezen over het gezamenlijke kind van haarzelf en haar Nederlandse 
ex-partner, waarvoor de vader van het kind omgangsrecht kreeg. Na pogingen over en weer 
van beide partijen om het kind te ontvoeren, in verband waarmee indienster in Arnhem 
gearresteerd werd en gedurende korte tijd vastzat, is deze zaak nu in behandeling bij een 
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Nederlandse rechtbank en is het kind bij de ouders weggehaald. Indienster, die eenmaal per 
week omgang onder toezicht heeft, stelt dat de Nederlandse jeugdzorg verlangt dat zij 
Nederlands spreekt met het kind, hetgeen zij als discriminatie op basis van nationaliteit 
beschouwt. Indienster, die onzeker is ten aanzien van de uitkomst van de zaak, verzoekt het 
Europees Parlement haar met raad en daad te helpen.

Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

De Commissie beschikt krachtens het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie niet over de algemene bevoegdheid om in de 
lidstaten op te treden voor wat betreft de grondrechten. De Commissie kan dit alleen doen als 
er sprake is van een probleem met de Europese wetgeving. Volgens artikel 51, lid 1 van het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn de bepalingen van het handvest 
uitsluitend gericht tot de lidstaten wanneer deze het recht van de Unie ten uitvoer leggen.

De huidige EU-wetgeving (met name Verordening (EG) nr. 2201/2003 ("de Verordening 
Brussel II bis") heeft uitsluitend betrekking op kwesties van rechtsbevoegdheid, de erkenning 
en tenuitvoerlegging van beslissingen in andere lidstaten en terugkeerprocedures in geval van 
ontvoerde kinderen. De toekenning van ouderlijke macht of bezoekrechten en de 
dienaangaande uitvoeringsregeling worden niet geregeld door EU-recht maar door nationaal 
recht. Daarom is het, met betrekking tot de in het verzoekschrift genoemde zaak, alleen aan de 
lidstaten om te waarborgen dat wordt voldaan aan hun verplichtingen met betrekking tot de 
fundamentele rechten, overeenkomstig internationale overeenkomsten (zoals het VN-Verdrag 
inzake de rechten van het kind) en hun interne wetgeving. 

Wat betreft het besluit van de Nederlandse autoriteiten dat tijdens de omgang onder toezicht 
Nederlands moet worden gesproken, heeft de Commissie geschreven bevindingen van 
vergelijkbare zaken in Duitsland ontvangen, gericht door de Duitse autoriteiten aan de 
Commissie verzoekschriften1 en aan de Commissie.

Deze bevindingen maken duidelijk dat het begrijpelijk is dat het omgangsrecht wordt 
uitgeoefend onder toezicht om het kind te beschermen tegen het gevaar van ontvoering, 
negatieve invloeden enzovoort. In een dergelijk geval kan het bevel dat uitsluitend de officiële 
taal van de betreffende lidstaat wordt gesproken, worden beschouwd als een verdere 
maatregel om het belang van het kind te beschermen. 

Overwegende dat deze bevindingen relevant kunnen zijn in het kader van dit verzoekschrift, 
kan de verplichting Nederlands te spreken in geval van ontmoetingen die worden begeleid en 
georganiseerd door de Nederlandse jeugdzorg, om objectieve redenen gerechtvaardigd zijn, 
ongeacht de nationaliteit van de betrokkenen en gelet op het legitieme doel van de 
verplichting, namelijk de bescherming van de belangen van het kind, in het bijzonder binnen 
het specifieke kader van eerdere pogingen het kind te ontvoeren.

Onder dergelijke omstandigheden zou het voor alle partijen welkom zijn als lokale 
overheidsdiensten ad hoc tolkdiensten zouden kunnen leveren.

                                               
1 Verzoekschrift 38/2006.


