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Betreft: Verzoekschrift 0943/2012, ingediend door Jelena Antonova (Letse 
nationaliteit), over discriminatie en vermeende inbreuk op het vrije verkeer 
van personen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster is Lets staatsburger en woont permanent in Nederland. Het Nederlandse Bureau 
Jeugdzorg heeft haar uit de ouderlijke macht van haar twee minderjarige kinderen ontheven 
en de kinderen in een opvanghuis geplaatst. Volgens indienster werd hiervoor als reden onder 
meer opgegeven dat indienster alleen Russisch zou spreken. Indienster kan echter aantonen 
dat zij in het kader van haar inburgeringscursus Nederlands spreekt. Indienster is van mening 
dat de Nederlandse autoriteiten discrimineren op grond van haar taal en dat het feit dat zij met 
haar kinderen Russisch spreekt irrelevant is voor de uitoefening van haar taken als ouder. 
Indienster beklaagt zich er voorts over dat haar kinderen in de opvanginrichting onderling 
geen Russisch mogen spreken, hoewel dit hun moedertaal is. Ook dit is volgens haar 
discriminatie en in strijd met het Verdrag en andere Europese regelgeving. Zij verzoekt om 
een onderzoek.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 mei 2013

Indienster is Lets staatsburger en woont permanent in Nederland. De Nederlandse autoriteiten 
hebben haar uit de ouderlijke macht over haar twee kinderen ontheven, onder meer omdat zij 
alleen Russisch met hen zou spreken. Zij beweert dat dit niet waar is aangezien ze Nederlands 
op conversatieniveau spreekt.
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Tijdens de bijeenkomst van de Commissie verzoekschriften van 20 februari 2013 heeft de 
zoon van indienster aanvullende informatie verstrekt, in het bijzonder dat de rechterlijke 
beslissing tot ontheffing uit de ouderlijke macht eind november 2012 was verlopen maar 
terstond is verlengd. 

Artikel 21 van het EU-Handvest van de grondrechten verbiedt elke discriminatie, waaronder 
discriminatie op grond van taal.

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is echter niet op elke situatie van 
vermeende schending van grondrechten van toepassing. Volgens artikel 51, lid 1, is het 
Handvest immers uitsluitend gericht tot de lidstaten wanneer zij het recht van de Europese 
Unie ten uitvoer leggen.

In onderhavig geval is bestaande EU-wetgeving op het gebied van familierechtkwesties niet 
van toepassing. 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.

Op grond van de informatie die indienster heeft verstrekt, lijkt deze kwestie geen betrekking 
te hebben op de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving. Het is derhalve uitsluitend de taak van 
de lidstaten om ervoor te zorgen dat aan hun verplichtingen op grond van internationale 
overeenkomsten en hun nationale wetgeving met betrekking tot de fundamentele rechten, 
wordt voldaan. De Commissie beschikt dan ook niet over de bevoegdheid zich uit te spreken 
over de grondrechtenkwesties die door de indienster aan de orde worden gesteld.

Conclusie
Het verzoekschrift heeft geen betrekking op de tenuitvoerlegging van EU-recht en de 
Commissie kan deze zaak dan ook niet in behandeling nemen.


