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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0446/2011, ingediend door Laurent Verdière (Franse nationaliteit), 
namens "SOS Enfants du Divorce 59-62", over het IJslandse familierecht en de 
gevolgen hiervan voor een persoon met de Franse nationaliteit

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar de zaak van een in IJsland woonachtige persoon met de Franse 
nationaliteit, die op grond van het IJslandse familierecht niet de mogelijkheid heeft om het 
gewenste contact met zijn minderjarige dochter te onderhouden. Beide ouders en hun dochter 
zijn woonachtig in IJsland en hebben de Franse nationaliteit. Indiener zet vraagtekens bij de 
rechtmatigheid van het besluit van de IJslandse gerechtelijke instanties ten aanzien van de 
ontbinding van het huwelijk en de hieruit voortvloeiende toewijzing van het ouderlijk gezag 
en het omgangsrecht. Indiener maakt bezwaar tegen het IJslandse familierecht, dat hij als 
achterhaald en in strijd met de mensenrechten en de geldende EU-wetgeving beschouwt. Hij 
verzoekt het Europees Parlement derhalve om te waarborgen dat er eisen worden gesteld aan 
IJsland met betrekking tot het aanbrengen van de noodzakelijke aanpassingen in de wet 
voorafgaand aan een eventuele toetreding tot de Europese Unie.

2. Ontvankelijkheid

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

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011

De kwestie van ouderlijke verantwoordelijkheid wordt binnen de Europese Unie geregeld in 
Verordening (EG) nr. 2201/2003 van 27 november 2003 van de Raad betreffende de 
bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en 
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inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid1 ("Verordening Brussel II bis"), die sinds 1 maart 
2005 van toepassing is tussen de lidstaten.

Een van de belangrijkste doelstellingen van de verordening is te zorgen dat een kind na een 
scheiding contact kan blijven houden met zijn/haar ouders, zelfs wanneer die in verschillende 
lidstaten wonen. De verordening vergemakkelijkt de uitoefening van het grensoverschrijdend 
omgangsrecht door te zorgen dat een beslissing inzake het omgangsrecht die in de ene lidstaat 
is genomen rechtstreeks erkend wordt en uitvoerbaar is in de andere lidstaat, mits ze 
vergezeld gaat van een certificaat dat onder bepaalde voorwaarden wordt afgegeven. De 
verordening is evenwel alleen van toepassing in de EU-lidstaten en is niet bindend voor 
IJsland. Op internationaal niveau zou de zaak van indiener kunnen vallen onder het Verdrag 
van Den Haag van 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de 
tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en 
maatregelen ter bescherming van kinderen. IJsland is evenwel nog geen partij bij dit verdrag.
De Commissie heeft IJsland uitdrukkelijk gevraagd om toe te treden tot het verdrag van 1996 
in de context van besprekingen over zijn toetreding tot de EU.

De Commissie is niet op de hoogte van eventuele bilaterale verdragen tussen Frankrijk en 
IJsland inzake de wederzijdse erkenning van beslissingen op het gebied van ouderlijke 
verantwoordelijkheid. Zelfs al zou een dergelijk verdrag bestaan, dan zou elke daaruit 
voortvloeiende verplichting een bilaterale kwestie zijn die tussen de betrokken Franse en 
IJslandse autoriteiten zou moeten worden opgelost. Blijkbaar zijn er geen regels van 
internationaal recht die de twee staten ervan weerhouden ieder de bevoegdheid uit te oefenen 
die hun ingevolge hun nationale recht is toegekend. Bij gebreke van toepasbare regels van 
internationaal recht bepaalt iedere staat zelfstandig de omstandigheden waaronder hij in een 
andere staat gegeven beslissingen op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid erkent 
en ten uitvoer legt. Dit kan tot tegenstrijdige uitspraken leiden en legt de nadruk op het belang 
van rechterlijke samenwerking om zulke situaties te voorkomen.

Dit gezegd zijnde met betrekking tot de uitoefening van het omgangsrecht, merkt de 
Commissie op dat het Verdrag van Den Haag van 1980 betreffende de internationale 
ontvoering van kinderen, waarbij zowel Frankrijk als IJsland partij zijn, van toepassing zou 
zijn geweest op de vermeende ontvoeringen van het kind van IJsland naar Frankrijk door de 
vader en van Frankrijk naar IJsland door de moeder. Maar in de door indiener overgelegde 
documentatie wijst niets daarop.

Met betrekking tot de IJslandse wetgeving inzake voogdij en omgangsrecht wil de Commissie 
graag duidelijk maken dat er in de huidige situatie op EU-niveau geen harmonisatie is van 
basisbepalingen. De hierboven vermelde verordening heeft slechts betrekking op de erkenning 
en tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het omgangsrecht tussen EU-lidstaten.

Gezien het voorgaande kan de Commissie op basis van het huidige rechtskader niet ingrijpen 
ten gunste van indiener.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

                                               
1 PB L 338 van 23.12.2003, blz. 1.
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Naar aanleiding van het antwoord van de Commissie van december 2011 heeft indiener de 
Commissie verzoekschriften aanvullende informatie toegestuurd.

De Commissie heeft dit aanvullende materiaal zorgvuldig bestudeerd. De informatie bevat 
echter geen elementen die het in bovenstaand antwoord geuite standpunt van de Commissie 
zouden kunnen veranderen.


