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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0622/2012, ingediend door Roger La Richarderie (Franse 
nationaliteit), waarin deze oproept tot de opschorting van administratieve 
uitspraken van het Duitse Agentschap voor het welzijn van kinderen en jongeren 
(Jugendamt) in familierechtzaken

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener doet een beroep op het Europees Parlement voor de opschorting van de 
administratieve uitspraken van het Duitse Agentschap voor het welzijn van kinderen en 
jongeren (Jugendamt) en de Duitse familierechtbank in familierechtzaken. Volgens hem 
handelen deze instanties niet in overeenstemming met de bepalingen 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 
Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke 
recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het 
gebied van onderhoudsverplichtingen, en beschermen ze integendeel consequent Duitse 
politieke belangen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 april 2013

Indiener wenst dat de in het EU-recht bepaalde erkennings- en uitvoeringsprocedure niet van 
toepassing is op familierechtelijke besluiten van de Duitse autoriteiten, totdat de Europese 
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instellingen zich ervan verzekerd hebben dat de taken van het "Jugendamt" zijn aangepast.

Indiener schijnt in 2004 in Duitsland veroordeeld te zijn ten gunste van zijn in Duitsland 
levende zoon en deze uitspraak is vervolgens gewijzigd op grond van uitspraken die in 2005, 
2006 en 2007 in Duitsland zijn gedaan. In 2007 heeft zijn zoon kennelijk in Frankrijk een 
verzoek ingediend ter verkrijging van een verklaring van uitvoerbaarheid van de Duitse 
uitspraak uit 2004. Op 9 februari 2009 heeft het Hof van beroep in Bordeaux (Frankrijk) in 
een besluit gesteld geen aanleiding te zien voor een exequatur van de Duitse uitspraak uit 
2004, omdat deze op grond van latere Duitse uitspraken gewijzigd is. Indiener zet uiteen dat 
in de Duitse uitspraken geen rekening is gehouden met een Franse uitspraak waarin hij tot 
betaling van alimentatie was veroordeeld, en dat hij niet binnen een redelijke termijn bezwaar 
heeft kunnen aantekenen tegen de Duitse uitspraak uit 2007. Het lijkt er dus op dat deze 
uitspraken inmiddels kracht van gewijsde hebben.

Ten aanzien van de handelingen en omissies van de lidstaten beperken de bevoegdheden van 
de Commissie zich in beginsel tot het toezicht op de toepassing van het recht van de Unie 
onder de controle van het Hof van Justitie van de Europese Unie (zie artikel 17, lid 1, VEU).

Verordening (EG) nr. 2201/20031, waarop indiener zich beroept, is niet van toepassing op 
alimentaties. Verder is Verordening (EG) nr. 4/20092, waarop indiener zich eveneens beroept, 
pas op 18 juni 2011 van toepassing geworden en kon dus niet gelden voor de procedures 
waarom het in het verzoekschrift gaat.

De Verordeningen (EG) nrs 44/20013 en 1348/20004 zijn echter wel van toepassing op 
bedoelde procedures en bevatten duidelijke bepalingen over de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van in de Europese Unie gegeven beslissingen op het gebied van 
alimentatie enerzijds en de grensoverschrijdende kennisgeving in de lidstaten van 
gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken anderzijds. Zelfs aan de hand van de verstrekte 
aanvullende gegevens kan evenwel niet precies worden vastgesteld hoe de feiten liggen en 
hoe de procedures, zowel in Frankrijk als in Duitsland, zijn verlopen. Bovendien blijkt uit de 
overgelegde stukken niet dat het "Jugendamt" op enigerlei wijze bij deze procedures 
betrokken is geweest. Ten slotte had indiener de mogelijkheid de nationale gerechtelijke 
instanties in te schakelen om na te gaan of de Duitse uitspraken overeenkomstig het 
toepasselijke nationale en Europese recht tot stand waren gekomen.

                                               
1 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 
verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000, PB L 338 van 
23.12.2003, blz. 1.
2 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, PB L 7 van 10.1.2009, blz. 1.
3 Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, 
PB L 12 van 16.1.2001, blz. 1.
4 Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake de betekening en de 
kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in 
handelszaken, PB L 160 van 30.6.2000, blz. 37.



CM\939012NL.doc 3/3 PE513.196v01-00

NL

Conclusie
Uitgaande van de verstrekte gegevens heeft de Commissie geen inbreuken op het recht van de 
Europese Unie vastgesteld en kan derhalve in deze zaak geen actie ondernemen.


