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Betreft: Verzoekschrift 1078/2012, ingediend door Marion Weilharter (Oostenrijkse 
nationaliteit), over het geschil inzake de ontvoering van haar kind en over de 
tenuitvoerlegging van de Haagse Overeenkomst door Denemarken

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De vader van het kind van de Oostenrijkse indiener is een Deen. De Deense rechtbank heeft 
geoordeeld dat indiener in 2010 onrechtmatig met haar kind naar Oostenrijk was verhuisd. De 
Deense rechtbank heeft herhaaldelijk gevonnist dat de vader de voogdij over het kind moest 
hebben. Indiener heeft dit vonnis niet nageleefd. In het voorjaar van 2012 heeft de vader het 
kind ontvoerd en weer mee naar Denemarken genomen. Indiener beschuldigt de Deense 
justitie van wanpraktijken. Zij heeft derhalve een klacht ingediend bij het Europees Hof voor 
de rechten van de mens.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 december 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

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

Indiener is een Oostenrijkse onderdaan die in Denemarken heeft gewoond, waar zij een kind 
heeft gekregen met een Deense onderdaan. In 2010 is zij met het kind naar Oostenrijk 
verhuisd en heeft zij de Oostenrijkse rechter gevraagd haar de volledige voogdij over het kind 
toe te wijzen. Evenzo heeft de vader van het kind de Deense autoriteiten om voogdij over het 
kind verzocht. De vader heeft tevergeefs een terugkeerprocedure opgestart in Oostenrijk, in 
het kader van het Europees Verdrag van 20 mei 1980 betreffende de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel 
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van het gezag over kinderen ("Europees Verdrag van 1980"). Vervolgens hebben beide ouders 
afzonderlijk in hun respectieve jurisdicties de volledige voogdij over het kind gekregen. In 
april 2012 heeft de vader het kind, zonder toestemming van de moeder, uit Oostenrijk mee 
teruggenomen naar Denemarken, waar het nu met zijn vader woont. Indiener heeft in 
Denemarken terugkeerprocedures opgestart in het kader van het Haags Verdrag inzake de 
burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen ("Haags Verdrag van 
1980"). De Deense rechter heeft indieners verzoek om terugkeer in eerste aanleg en in beroep 
afgewezen. Een aanvraag bij het Deens comité inzake toestemming tot het instellen van 
cassatie om de zaak door het Deense hooggerechtshof te laten afhandelen, werd afgewezen. 
Een eerdere bij het Europees Hof voor de mensenrechten ingediende aanvraag werd niet-
ontvankelijk verklaard, omdat op dat moment niet alle nationale rechtsmiddelen waren 
uitgeput. Indiener beschuldigt de Deense autoriteiten ervan onrechtmatig en willekeurig te 
handelen en vraagt daarom het Europees Parlement tussenbeide te komen. 

Opmerkingen van de Commissie
De voorkoming van internationale ontvoering van kinderen door een ouder vormt een 
essentieel onderdeel van het EU-beleid ter bescherming van de rechten van het kind. De 
Commissie pakt deze kwestie zowel op het niveau van de lidstaten als internationaal aan. In 
haar betrekkingen met derde landen bevordert de Commissie de toetreding tot het Haags 
Verdrag van 1980 en tot het Haags Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de 
erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke 
verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen van 1996 ("Haags 
Verdrag van 1996"). Zowel Oostenrijk als Denemarken zijn partij bij beide verdragen.

Wat betreft de betrekkingen tussen EU-lidstaten, zijn met Verordening (EG) nr. 2201/20031

(de Brussel IIa-verordening) nog strengere regels voor de ontvoeringen van kinderen 
ingevoerd, evenals mechanismen om parallelle procedures en tegenstrijdige besluiten in 
lidstaten te voorkomen. Deze verordening is echter niet van toepassing op Denemarken 
vanwege zijn bijzondere positie in het kader van protocol 22 van de Verdragen. Denemarken 
neemt niet deel aan de EU-instrumenten voor burgerlijk recht, zoals de Brussel IIa-
verordening. Ook zijn er geen bilaterale overeenkomsten tussen Denemarken en de EU op het 
vlak van ouderlijke verantwoordelijkheid en de ontvoering van kinderen door een ouder.

De door indiener aangekaarte kwestie valt met name onder de samenwerkingsmechanismen 
en -stelsels die zijn opgericht in het kader van de Haagse Verdragen van 1980 en 1996 en het 
Europees Verdrag van 1980, en dit zijn geen rechtsinstrumenten van de EU. Aangezien de 
zaak van indiener geen betrekking heeft op een mogelijke schending van de EU-wetgeving 
door de Deense autoriteiten, valt deze buiten de bevoegdheden van de Commissie.

Conclusie

De Commissie raadt indiener aan contact op te nemen met het Deense lid van het 
Internationale Haagse Netwerk van rechters, rechter Marianne Lund Larsen van het Gerecht 
van eerste aanleg in Kopenhagen, voor verdere begeleiding bij met name haar verzoek om 
terugkeer in het kader van het Haagse Verdrag van 1980. De Commissie zelf bevindt zich 
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echter niet in de positie tussenbeide te komen in deze zaak, aangezien deze niet onder haar 
bevoegdheid valt.


