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(Filipijnse nationaliteit), over haar onhoudbare situatie in Denemarken

1. Samenvatting van het verzoekschrift

In 2005 trouwde indienster in Denemarken met een Deens staatsburger. In 2009 werd hun 
zoon geboren op de Filipijnen, waar het echtpaar op dat moment woonde. In 2010 besloot de 
echtgenoot van indienster terug te keren naar Denemarken. In 2011 kreeg indienster een 
visum en volgde zij haar echtgenoot samen met hun zoon, met het oog op gezinshereniging. 
Het huwelijk liep echter stuk, en de echtgenoot van indienster stond haar niet toe om met hun 
zoon Denemarken te verlaten. Gezien de moeilijke situatie van indienster als onderdaan van 
een derde land en de opvatting van de Deense justitiële autoriteiten dat niet zij, maar de 
Filipijnse rechtbanken jurisdictie hebben in de zaak over het kind, bevindt indienster zich nu 
in een juridisch vacuüm. Haar zoon verblijft bij zijn vader en diens familie, en van hen mag 
indienster het kind slechts 8 uur per week zien. Indienster, die vreest dat zij geen permanente 
verblijfsvergunning zal krijgen, verzoekt derhalve het Europees Parlement op te treden tegen 
de Deense autoriteiten en te zorgen voor een uitweg uit deze onhoudbare situatie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 juni 2013

Indienster, een Filipijns staatsburger, is in 2005 in Denemarken met een Deens staatsburger 
getrouwd. Zij hebben een periode in de Verenigde Staten gewoond en vervolgens op de 
Filipijnen, waar zij een kind kregen. Eind 2011 besloten ze terug te gaan naar Denemarken en 
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verzochten ze om gezinshereniging. Indienster ontving een visum voor 28 dagen en moest 
deelnemen aan een Deense taaltoets om in aanmerking te kunnen komen voor het 
gezinsherenigingsvisum.

Indienster twijfelde reeds enige tijd over het huwelijk en haar verhuizing naar Denemarken. 
Uiteindelijk besloten de echtgenoten tot een vakantie van twee weken, waarvan het kind een 
periode bij zijn vader en diens familie zou doorbrengen en waarbij tijd zou worden 
vrijgemaakt om een scheiding te bespreken. Na aankomst in Denemarken weigerde de vader 
echter om het kind terug te geven, daar hij niet wilde dat zijn zoon terug naar de Filipijnen 
zou gaan.

Sindsdien heeft indienster haar zoon nog niet terug kunnen krijgen, een reeks administratieve 
procedures ten spijt. Ze heeft geen werkvergunning, geen toegang tot gezondheidszorg en 
weet niet eens zeker of ze een verblijfsvergunning zal krijgen om in Denemarken te mogen 
wonen.

Opmerkingen van de Commissie 

Voogdij over kinderen: niet-toepasselijkheid van Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de 
Raad of het Verdrag van 's-Gravenhage van 1996

Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad gaat over de bevoegdheid en erkenning en 
tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke 
verantwoordelijkheid. De Verordening stelt alleen in betrekkingen tussen de lidstaten de 
bevoegdheid van de gerechten vast. Deze verordening is echter niet van toepassing in 
Denemarken, aangezien deze lidstaat geen gebruikmaakt van de EU-instrumenten voor 
burgerlijk recht, gebaseerd op Titel V van Deel III van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie inzake een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. Het land heeft 
namelijk besloten hieraan niet deel te nemen.

Bij het Verdrag van 's-Gravenhage van 1996 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 is de internationale 
bevoegdheid van de gerechten in voogdijzaken geregeld. Dit is echter evenmin van toepassing 
op het onderhavige geval, daar de Filipijnen geen partij zijn bij het Verdrag.

De bevoegdheid van Deense gerechten ten aanzien van beslissingen in kwesties inzake 
voogdij/bezoekrechten van kinderen wordt derhalve geregeld in het nationale Deense recht. 

Visum en verblijfskaart: niet-toepasselijkheid van Richtlijn 2004/38/EG inzake vrij verkeer of 
Richtlijn 2003/86/EG inzake gezinshereniging 

Richtlijn 2004/38/EG1 betreft het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 
lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden. Deze richtlijn is van toepassing 
zodra een EU-burger is verhuisd naar en heeft gewoond in een andere lidstaat, en betreft o.a. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm .
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inreisvisa en verblijfskaarten voor onderdanen van derde landen die gezinsleden van EU-
burgers zijn.
In het onderhavige geval blijkt echter uit de gegevens die de Commissie tot haar beschikking 
heeft dat een dergelijke verhuizing/een dergelijk verblijf zich niet heeft voorgedaan. Richtlijn 
2004/38/EG is derhalve niet van toepassing en indienster kan zich niet beroepen op de 
bepalingen van deze richtlijn om haar visumprobleem of de mogelijke problemen bij het 
verkrijgen van een verblijfskaart in Denemarken op te lossen.
Het doel van Richtlijn 2003/86/EG1 van de Raad is het bepalen van de voorwaarden voor de 
uitoefening van het recht op gezinshereniging door onderdanen van derde landen die wettig 
op het grondgebied van de lidstaten verblijven. 

Bovendien neemt Denemarken, zoals hierboven vermeld, niet deel aan Titel V van Deel III 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan deze 
richtlijn is vastgesteld. Op het onderhavige geval is derhalve uitsluitend nationale wetgeving 
van toepassing.

Conclusie
Op het onderhavige geval is geen EU-verordening van toepassing, aangezien Denemarken 
ervoor heeft gekozen niet deel te nemen aan Titel V van Deel III van het Verdrag inzake een 
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. In dit geval is alleen het Deense recht van toepassing. 
De Commissie kan indienster derhalve niet bijstaan. 

De Commissie wijst er echter op dat Denemarken partij is bij het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens en derhalve alle hierin vastgelegde grondrechten moet eerbiedigen, in het 
bijzonder het recht op een gezinsleven.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:NL:NOT. 


