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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0964/2012, ingediend door Fabrizio Infante  (Italiaanse 
nationaliteit), over het feit dat hij geen omgang heeft met zijn in Denemarken 
wonende dochter

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De dochter van indiener en zijn toenmalige Deense echtgenote werd in 1996 in Italië geboren. 
In 1998 keerde de echtgenote van indiener met hun dochter terug naar Denemarken, en in 
2000 scheidde het echtpaar. De dochter bezocht haar vader echter regelmatig in Italië. In 2002 
spande indiener in Italië een rechtszaak aan tegen zijn ex-vrouw vanwege het uitvoeren van 
seksuele handelingen met haar nieuwe partner in aanwezigheid van het kind. Zijn ex-vrouw 
spande echter in Denemarken overeenkomstig het Verdrag van Den Haag een rechtszaak aan 
tegen indiener wegens poging tot ontvoering, en kreeg het exclusieve ouderlijk gezag. 
Indiener werd de toegang tot Denemarken ontzegd, zijn dochter en haar moeder kregen een 
geheim adres en de briefwisseling tussen vader en dochter mocht alleen plaatsvinden onder 
passend toezicht. In 2010 werd het inreisverbod opgeheven en werd de dochter onderworpen 
aan psychologische onderzoeken. In het kader van deze onderzoeken gaf de dochter, die op 
dat moment 14 jaar was, te kennen dat zij alleen schriftelijk contact wilde met haar vader. 
Indiener, die het resultaat van de psychologische onderzoeken betwist, meent dat de Deense 
autoriteiten onvoldoende hebben geprobeerd uit te zoeken waarom zijn dochter hem heeft 
afgewezen, en dat zij zich voornamelijk bekommeren om de Deense partij in deze zaak. Hij 
verzoekt het Europees Parlement derhalve deze zaak in behandeling te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 april 2013

In 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 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000 (de zogenaamde 
verordening Brussel II bis) worden onder andere gemeenschappelijke regels vastgesteld over 
de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van bestaande uitspraken over 
echtscheidings- en voogdijkwesties, met inbegrip van omgangsrecht. De verordening Brussel 
II bis beoogt in het bijzonder de uitoefening van grensoverschrijdend omgangsrecht te 
vergemakkelijken door ervoor te zorgen dat uitspraken in een lidstaat rechtstreeks worden 
erkend en ten uitvoer gelegd in een andere lidstaat.

Krachtens Protocol 22 bij de Verdragen neemt Denemarken echter niet deel aan de EU-
instrumenten voor burgerlijk recht op basis van Titel V van Deel III van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie en is dus niet gebonden door Verordening (EG) 
nr. 2201/2003.

De Commissie wenst niettemin te benadrukken dat zelfs als de verordening Brussel II bis op 
Denemarken van toepassing was geweest, de toekenning van omgangsrecht en de regelingen 
voor de uitoefening ervan niet door EU-recht worden beheerst, maar door het nationaal recht 
van de lidstaten, in dit geval Denemarken.

Denemarken is wel gebonden door het Haags Verdrag van 1980 inzake de burgerrechtelijke 
aspecten van internationale ontvoering van kinderen. De zaak van indiener moet worden 
beoordeeld in het kader van dit Haags Verdrag.

Overeenkomstig artikel 21 van het Haags Verdrag is het mogelijk bijstand te vragen aan de 
centrale autoriteiten om de effectieve uitoefening van het omgangsrecht te garanderen, dat in 
dit geval lijkt te zijn beperkt tot geschreven contact.

In artikel 4 van ditzelfde verdrag is echter voorzien dat het niet meer van toepassing is 
wanneer het kind de leeftijd van 16 jaar bereikt. Aangezien de dochter van indiener, die is 
geboren op 16 oktober 1996, ondertussen 16 jaar oud is, zijn de centrale autoriteiten niet meer 
verplicht in deze zaak tussenbeide te komen.

Gezien het bovengenoemde kan de Commissie niet in het belang van indiener optreden.


