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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst op enkele problemen die zich voordoen bij de tenuitvoerlegging van een Engels 
scheidingsvonnis in Italië. Indiener is van mening dat zijn recht op toegang tot de rechter is 
geschonden en vraagt om een harmonisatie van het grensoverschrijdende familierecht in de 
EU teneinde de vooruitgang en rechtvaardigheid in de EU dusdanig te versterken dat veel leed 
van Europese kinderen en ouders in de toekomst kan worden bespaard.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 januari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

Indiener, die in Italië woont, werpt enkele vragen op betreffende de tenuitvoerlegging van een 
Engels scheidingsvonnis in Italië, en met name wat betreft het gedeelte van de uitspraak over 
de "alimentatieplicht" voor zijn twee kinderen die bij hun moeder in Engeland wonen.

Opmerking van de Commissie

De Commissie heeft indiener geantwoord ten aanzien van de aftrekbaarheid van de 
"alimentatieplicht" van het totale bedrag van de belastingplichtige onder verzoekschrift nr. 
0627/2008 waarnaar indiener verwijst.
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Ten eerste zij er op gewezen dat het materiële familierecht onder bevoegdheid van de 
lidstaten valt en de Europese instrumenten alleen de aspecten van het internationaal 
privaatrecht met betrekking tot grensoverschrijdende situaties hebben geharmoniseerd.

Wat harmonisatie van het grensoverschrijdende familierecht in de EU betreft, bestaan reeds 
Europese  instrumenten die grensoverschrijdende familierechtkwesties behandelen.
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 verantwoordelijkheid1 vertegenwoordigt het voornaamste familierecht in 
de EU op het gebied van het communautaire familierecht betreffende kinderen. Het behelst 
slechts algemene regels betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van 
gedane uitspraken in een andere lidstaat. Daarnaast bestaat Verordening (EG) nr. 4/2009 van 
de Raad van 18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van 
onderhoudsverplichtingen. De verordening is van toepassing op grensoverschrijdende 
onderhoudsverzoeken die voortvloeien uit familiebetrekkingen en zorgt voor de efficiënte en 
snelle inning van levensonderhoud.

Bovendien werden twee recente wetgevingsvoorstellen inzake de wederzijdse erkenning van 
huwelijksvermogensstelsels en de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde 
partnerschappen in maart 2011 door de Commissie goedgekeurd2. Momenteel wordt over de 
voorstellen onderhandeld. Deze initiatieven bevatten regels betreffende bevoegdheid, 
toepasselijk recht en erkenning en tenuitvoerlegging. Zij behandelen dus de aspecten van het 
internationaal privaatrecht ten aanzien van de vermogensrechtelijke gevolgen voor gehuwde 
paren en paren die hun partnerschap hebben geregistreerd. De bedoeling van deze voorstellen 
is het leven gemakkelijker te maken voor het toenemende aantal internationale paren als hun 
verbintenis wordt ontbonden door (echt)scheiding of het overlijden van een van de partners.

Conclusie

Hoewel de Commissie de noodzaak van initiatieven met betrekking tot grensoverschrijdende 
situaties zoals die van indiener erkent, strekken zij, zoals hierboven uitgelegd, in de huidige 
stand van zaken niet uit tot het harmoniseren van definities van termen als levensonderhoud 
voor kinderen en alimentatie.

                                               
1  PB L 338 van 23.12.2003.
2 COM(2011) 126 definitief en COM(2011)127 definitief.


