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Betreft: Verzoekschrift 0407/2011, ingediend door Laurent Hincker (Franse 
nationaliteit), namens "Hincker & Associes Societé d'Avocats", over de 
gebrekkige naleving door de Hongaarse autoriteiten van Verordening (EG) 
nr. 2201/2003 van de Raad betreffende de bevoegdheid en de erkenning en 
tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke 
verantwoordelijkheid

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt namens zijn cliënt bezwaar tegen de gebrekkige naleving door de Hongaarse 
autoriteiten van Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad betreffende de bevoegdheid en 
de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke 
verantwoordelijkheid en Het Haags Verdrag van 25 oktober 1980 betreffende de 
burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen. Indieners cliënt, die de 
Ierse nationaliteit heeft, was eerder door een Franse rechtbank het ouderlijk gezag toegewezen 
over zijn minderjarige dochter, die vervolgens echter door de moeder van het kind naar 
Hongarije werd ontvoerd. De cliënt van indiener heeft nu alle nationale juridische 
mogelijkheden benut en de zaak is op dit moment in behandeling bij het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens in Straatsburg. Met verwijzing naar het Hongaarse voorzitterschap 
verzoekt indiener het Europees Parlement deze zaak zo snel mogelijk in behandeling te 
nemen.

Informatie

– De cliënt van indiener heeft eerder verzoekschrift 1358/2010 ingediend over de 
gebrekkige tenuitvoerlegging door de Hongaarse autoriteiten van een Europees 
aanhoudingsbevel, waarvan de behandeling werd afgesloten op basis van het schriftelijke 
antwoord van de Commissie.
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2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 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

De verordening Brussel II bis vormt het belangrijkste rechtsinstrument van de EU met 
betrekking tot wederzijdse erkenning op het gebied van het familierecht. De bepalingen van 
de verordening, met name artikel 11 inzake de terugkeer van het kind, zijn een aanvulling op 
het Haags Verdrag van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van 
internationale ontvoering van kinderen.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in onderhavige zaak onlangs uitspraak 
gedaan, nog niet definitief, waarbij het van mening was dat er sprake was van een schending 
van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

De cliënt van indiener heeft daarnaast reeds een formele klacht ingediend bij de Commissie 
met betrekking tot de mogelijke schending van de verordening Brussel II bis door Hongarije. 
De Commissie heeft derhalve de aangewezen stappen genomen om krachtens artikel 258 van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie de procedure in te leiden inzake 
een mogelijke schending van artikel 11 van de verordening en haar nuttig effect.

Conclusie
De Commissie heeft de conform artikel 258 VWEU vereiste maatregelen getroffen om te 
waarborgen dat de betrokken lidstaat zijn verplichtingen op grond van de Verdragen nakomt.

De cliënt van indiener wordt direct door de Commissie op de hoogte gehouden van de 
maatregelen die naar aanleiding van zijn klacht zijn getroffen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012 (REV)

Indiener maakt namens zijn cliënt bezwaar tegen de gebrekkige naleving door de Hongaarse 
autoriteiten van Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad betreffende de bevoegdheid en 
de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke 
verantwoordelijkheid en het Haags Verdrag van 25 oktober 1980 betreffende de 
burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen.

Sinds de eerste opmerkingen van de Commissie is het ontvoerde kind overgedragen en 
teruggekeerd naar Frankrijk. Voortzetting van een inbreukprocedure tegen Hongarije zou 
onder dergelijke omstandigheden geen zinnig doel dienen omdat er inmiddels een einde is 
gemaakt aan de inbreuk.


