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Betreft: Verzoekschrift 0965/2011, ingediend door Tammy Nørgård (Amerikaanse 
nationaliteit), over vermeende mensenrechtenschendingen door de Deense 
autoriteiten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster heeft de Amerikaanse nationaliteit en woont en werkt in Denemarken. Zij leeft 
gescheiden van haar Deense echtgenoot, die herhaaldelijk lichamelijk en psychisch geweld 
heeft gebruikt tegen indienster en hun twee minderjarige kinderen, wat er onder andere toe 
heeft geleid dat indienster onderdak moest zoeken in een opvanghuis voor vrouwen en 
kinderen die het slachtoffer zijn geworden van geweld. Indienster beweert dat de Deense 
autoriteiten en met name de verantwoordelijke rechtbanken niet onpartijdig te werk zijn 
gegaan bij de behandeling van haar zaak en dat zij is gediscrimineerd op grond van haar 
nationaliteit. Zij wijst erop dat haar man haar blijft lastigvallen zonder dat de autoriteiten echt 
ingrijpen, ondanks het feit dat hij aantoonbaar lichamelijk geweld heeft gebruikt en zij een 
beschermingsbevel tegen hem heeft gekregen conform artikel 265 van het Wetboek van 
Strafrecht. Indienster is van mening dat de Deense autoriteiten in dergelijke zaken 
stelselmatig de belangen van personen met een buitenlandse nationaliteit negeren en gezien de 
felle kritiek die de Raad voor de mensenrechten van de VN onlangs had op Denemarken, en 
niet in de laatste plaats de aanbevelingen van de Raad aan Denemarken op het gebied van 
kinderen, verzoekt zij het Europees Parlement om de zaak te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 18 december 2012
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De bevoegdheden van de Commissie met betrekking tot wetgeving en nalatigheden van 
lidstaten beperken zich principieel tot de toepassing van de EU-wetgeving, onder toezicht van 
het Hof van Justitie (vgl. artikel 17, lid 1 VEU).

Uit de gegevens die indienster heeft verstrekt kan niet worden opgemaakt dat de betrokken 
lidstaat in deze kwestie de EU-wetgeving ten uitvoer heeft gelegd. 
Hoewel artikel 18, lid 1 VEU discriminatie op grond van nationaliteit verbiedt, heeft het Hof 
van Justitie van de Europese Unie verduidelijkt dat deze bepaling betrekking heeft op situaties 
die binnen het toepassingsgebied van de EU-wetgeving vallen, waarbij een staatsburger van 
de ene lidstaat op grond van zijn/haar nationaliteit alleen wordt gediscrimineerd ten opzichte 
van staatsburgers van een andere lidstaat, en niet van toepassing is op gevallen waarbij 
onderdanen van lidstaten en onderdanen van derde landen mogelijk ongelijk worden 
behandeld (zie met name arrest Vatsouras van 4 juni 2009, zaak C-22/08, punten 51 en 52).

Derhalve is het aan de nationale autoriteiten om, naargelang de omstandigheden en de context 
en in overeenstemming met de desbetreffende nationale en internationale wetgeving, het 
onderzoek uit te voeren dat door indienster werd verzocht. Wat betreft de grondrechten 
waarop indienster wijst, merkt de Commissie op dat overeenkomstig artikel 51, lid 1 van het 
Handvest van de grondrechten de bepalingen van het Handvest alleen voor de lidstaten gelden 
wanneer zij de wetgeving van de Unie toepassen. Het is dus, in deze kwestie, aan de lidstaten 
zelf om erop toe te zien dat wordt voldaan aan hun verplichtingen inzake grondrechten, die 
voortvloeien uit internationale overeenkomsten en hun interne wetgeving.

Binnen de bevoegdheden van de EU, hecht de Commissie veel waarde aan de bescherming 
van slachtoffers van misdrijven, waaronder slachtoffers van huiselijk geweld.

De primaire wetgeving van de EU die momenteel van toepassing is op de rechten van 
slachtoffers van misdrijven is het kaderbesluit uit 2001 inzake de status van het slachtoffer in 
de strafprocedure1, waarin minimumnormen worden vastgesteld voor de rechten van 
slachtoffers. Dit kaderbesluit is juridisch bindend voor de EU-lidstaten, met inbegrip van 
Denemarken. De Commissie heeft echter geen handhavingsbevoegdheden ten aanzien van dit 
soort wetgeving (in tegenstelling tot andere EU-wetgeving, zoals verordeningen en 
richtlijnen) vóór 1 december 2014 (einddatum van de overgangsperiode na de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon). De Commissie kan dus momenteel, zelfs 
indien Denemarken niet voldoet aan de bepalingen van het kaderbesluit, geen 
inbreukprocedure inleiden.

In mei 2011 heeft de Commissie een pakket voorstellen met betrekking tot de rechten van 
slachtoffers ingediend, waaronder een voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van 
minimumnormen voor de rechten van slachtoffers en een voorstel voor een verordening 
betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken. De 
richtlijn is op 15 november 2012 in werking getreden en vervangt het kaderbesluit van 2001 
(behalve voor Denemarken, dat niet deelneemt aan het EU-acquis op het gebied van vrijheid, 
veiligheid en recht dat in overeenstemming met Protocol nr. 22 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie onder het Verdrag van Lissabon werd aangenomen). De richtlijn garandeert 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0001:0004:NL:PDF
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slachtoffers van misdrijven, tijdens het politieonderzoek en het strafproces,  
gemeenschappelijke minimumnormen voor hun recht op informatie, vertaling, ondersteuning 
en bescherming. Hoewel Denemarken niet aan deze richtlijn gebonden is, is het niet 
uitgesloten dat Denemarken eenzijdige stappen onderneemt om haar nationale wetgeving af te 
stemmen op de bepalingen van de richtlijn.

De medewetgevers van de EU stellen momenteel ook de definitieve tekst op van de 
voorgestelde verordening betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen 
in burgerlijke zaken. Met dit instrument kunnen slachtoffers van (huiselijk) geweld zich in 
hun land van herkomst beroepen op een contactverbod voor of beschermingsbevel tegen de 
dader indien ze naar een andere lidstaat van de Unie reizen of verhuizen. Deze voorgestelde 
verordening vormt een aanvulling op de in december 2011 aangenomen richtlijn betreffende 
het Europees beschermingsbevel dat van toepassing is in strafzaken. Net als voor de andere 
EU-instrumenten inzake burgerlijk en strafrecht, neemt Denemarken hieraan geen deel en 
zullen de andere lidstaten deze instrumenten voor wederzijdse erkenning niet kunnen inzetten 
voor Denemarken. Indien slachtoffers die een beschermingsbevel in Denemarken hebben 
aangevraagd naar een andere lidstaat reizen of verhuizen, zullen zij in de andere lidstaat een 
nieuwe beschermingsmaatregel moeten aanvragen aangezien hun Deens beschermingsbevel 
niet automatisch wordt erkend.

Om de lidstaten verder te ondersteunen bij de bestrijding van alle vormen van geweld tegen 
vrouwen, treft de Commissie ook maatregelen om discriminatie te bestrijden en de positie van 
de vrouw te versterken, bewustwording te vergroten, goede werkwijzen uit te wisselen en de 
verzameling van gegevens te verbeteren. Het Daphne III-programma biedt ook financiële 
steun voor internationale projecten over geweld tegen vrouwen.

Op basis van de elementen die in de klacht werden aangehaald, kan de Commissie deze zaak 
niet voortzetten, aangezien de kwestie buiten haar bevoegdheid valt. Indienster kan haar zaak 
aan de nationale autoriteiten voorleggen, met inbegrip van de gerechtelijke autoriteiten, en 
indien zij meent dat er sprake is van een schending van haar grondrechten, kan zij een klacht 
indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.


