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Achtergrond
De Commissie verzoekschriften blijft herhaaldelijk verzoekschriften ontvangen over 
vermeende discriminatie en wanbestuur door de verschillende Duitse bureaus voor kinder- en 
jeugdzorg ("Jugendämter"). De Commissie heeft deze aangelegenheid al eerder te berde 
gebracht bij de Duitse autoriteiten tijdens de vorige legislatuur, met name tijdens een 
delegatiebezoek aan Berlijn in maart 2007. De Commissie stelde naar aanleiding van dat 
bezoek een document op dat sindsdien als basis voor haar beleid dient. Aangezien er echter 
nog steeds regelmatig verzoekschriften worden ontvangen, en omdat het een zeer gevoelig 
probleem betreft, heeft de Commissie besloten deze kwestie andermaal ter sprake te brengen 
binnen het kader van een nieuwe vergadering van de Commissie verzoekschriften met de 
Commissie voor familiezaken, ouderen, vrouwen en jeugd van de Duitse Bondsdag, alsmede 
met vertegenwoordigers van de bevoegde Duitse autoriteiten. 

In de meeste gevallen zijn de indieners gekrenkte ouders die zich in de verzoekschriften 
beklagen over de gunstige behandeling die volgens hen Duitse ouders krijgen, alsook over het 
daaruit voortvloeiende feit dat vanwege de strikte taalregels het problematisch of onmogelijk 
is voor een niet-Duitse echtgenoot/echtgenote om met zijn/haar kind contact te onderhouden, 
zelfs in geval van een begeleid bezoek. Dit lijkt op het eerste gezicht een geval van 
discriminatie op basis van nationaliteit of taal te zijn, wat in strijd is met het EU-Verdrag. Ook 
Duitse ouders hebben verzoekschriften ingediend bij de Commissie verzoekschriften van het 
Europees Parlement, waarin zij zich beklagen over de door deze Duitse bureaus voor 
jeugdzorg genomen maatregelen en beslissingen. In deze gevallen zijn echter de 
discriminatiebepalingen van het EU-Verdrag niet van toepassing, maar wel die van 
bijvoorbeeld het Handvest van de grondrechten.

Er dient te worden opgemerkt dat de ontvangen verzoekschriften niet noodzakelijkerwijs 
volledige informatie verschaffen en ook slechts één kant van het verhaal belichten, terwijl het 
om zeer ingewikkelde en traumatische situaties gaat voor beide ouders en in de eerste plaats 
voor de kinderen zelf, wier belangen in elke situatie voorrang moeten krijgen.

De delegatieleden en de Commissie verzoekschriften bedanken de Duitse autoriteiten op elk 
niveau voor de goede samenwerking tijdens dit bezoek.

Vergadering in Berlijn op 24 november 2011 in de Duitse Bondsdag
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Ochtend

 9.00 - 10.15 u.

Na een inleiding door de delegatieleidster, Iliana Malinova Iotova, die benadrukte dat het doel 
van het bezoek niet was om over individuele zaken beslissingen te nemen of om nationale 
wetgeving te beïnvloeden, maar om de aantijgingen van de indieners van verzoekschriften te 
verduidelijken, begon het programma met een ontmoeting met mevr. Sabine Brieger, rechter 
in de rechtbank voor familiezaken van Berlijn-Pankow/Weissensee en liaisonrechter in het 
internationale netwerk van rechters in Den Haag en mevr. Azime Zeycan, advocate, 
gespecialiseerd in familiezaken.

Sabine Brieger gaf een overzicht van de handelswijze van de rechtbank voor familiezaken bij 
zaken aangaande ouderlijke voogdij. Zij benadrukte dat in zaken waarbij getrouwde ouders 
betrokken zijn, de ouders normaal gesproken gezamenlijk het gezagsrecht behouden en het 
besluit aangaande de woonplaats van het kind en overige formaliteiten in 60 procent van de 
gevallen met wederzijdse instemming en zonder gerechtelijk besluit worden genomen. Slechts 
twee tot drie procent van dergelijke zaken over ouderlijk gezag leiden tot een langdurende 
rechtbankstrijd.

In geval van ongehuwde ouders wordt het kind in het algemeen aan de moeder toegewezen, 
indien de ouders geen verklaring over het ouderlijk gezag opstellen. Alle ouders, ongeacht of 
ze gehuwd zijn of niet, mogen ook op een "Jugendamt" beroep doen om te komen tot een 
voor beide aanvaardbare oplossing, en deze kan als basis dienen voor een gerechtelijk besluit 
over de ouderlijke verantwoordelijkheid.

Volgens het Duitse burgerlijk wetboek kan de rechtbank voor familiezaken alleen 
interveniëren in zaken over voogdijschap, indien het welzijn van het kind in gevaar is (door 
verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik) en de ouders niet genegen of niet in staat 
zijn om een einde te maken aan deze risicosituatie. In gevallen waarbij een "Jugendamt" 
betrokken is en gehoord wordt door de rechtbank, kan de zorg over het kind gedeeltelijk of 
volledig worden weggenomen van de ouder, en kan de rechtbank een besluit nemen inzake 
begeleid bezoek.

Sabine Brieger benadrukte ook het belang van de deelname en vertegenwoordiging van het 
kind bij de rechtbankprocedures, van persoonlijke hoorzittingen (normaal gesproken beginnen 
die bij een leeftijd van drie jaar en zijn ze verplicht voor kinderen ouder dan veertien jaar) en 
van het informeren van het kind over het onderwerp, de gang van zaken en de mogelijke 
uitkomst van de procedure. Zij wees ook op het belang van interdisciplinaire 
samenwerking, maar verklaarde dat aan het eind van de dag de ouders zelf verantwoordelijk 
zijn voor een redelijke oplossing.

Tijdens haar toespraak verklaarde mevr. Azime Zeycan, die als advocaat in Bochum werkt, 
dat Sabine Brieger de situatie te rooskleurig had weergegeven, en dat het doel van haar 
aanwezigheid bij de vergadering was om een realistisch beeld geven van de manier waarop 
het systeem werkt. Zij verwees naar de zaak van de Turkse burger Kazim Görgülü (zij was 
zijn advocaat), die jarenlang verzocht om voogdij te krijgen over zijn buitenechtelijke zoon, 
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die de Duitse moeder na de geboorte zonder zijn toestemming voor adoptie had vrijgegeven.
De zaak kwam uiteindelijk terecht bij het Europees Hof voor de rechten van de mens, dat de 
Duitse autoriteiten schuldig bevond aan schending van artikel 8 (persoonlijke levenssfeer) van 
het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. 

Azime Zeycan zei dat de personeelsleden van de "Jugendämter" betere training nodig hebben 
en dat zij soms rechtbankbesluiten negeerden. Zij pleitte er tevens voor dat gezamenlijk gezag 
zou moeten worden behouden tot er een definitief rechtbankbesluit is genomen. In verband 
hiermee verwees zij naar de zaak van T.P. (zij was zijn advocaat) aangaande de voogdij over 
zijn twee kinderen, waarvan er een mentaal en lichamelijk gehandicapt is1. De rechtbank had 
hem oorspronkelijk de voogdij over de kinderen toegekend, maar na tussenkomst van een 
"Jugendamt" werd deze aan de moeder van de kinderen overgeheveld, die volgens T.P. niet in 
staat was om de verantwoordelijkheid op zich te nemen van het opvoeden van een ernstig 
gehandicapt kind. Zij onderstreepte dat het "Jugendamt" een juridisch besluit van de 
rechtbank niet had uitgevoerd.

Tot slot besteedde Azime Zeycan aandacht aan het ernstige probleem van het 
ouderverstotingssyndroom (PAS), een extreme vorm van hersenspoelen van kinderen door 
een van de ouders. Met het hersenspoelen heeft de ouder in dergelijke gevallen als doel wraak 
te nemen, en er is geen grotere wraak voor een gekrenkte ouder dan de andere ervan te 
weerhouden een zinvolle rol te spelen in het leven van zijn/haar kind. Dit syndroom neemt 
ook complexere vormen aan, als het bijvoorbeeld een factor is bij vermeende 
kinderontvoeringszaken.

In de daaropvolgende discussie wisselden de leden van gedachten over een mogelijke 
wijziging van de structuur van de "Jugendämter" als antwoord op de problemen rond partners 
met twee nationaliteiten, taalkundige problemen, het aantal gelijkaardige gevallen in andere 
lidstaten, mogelijke discriminatie van buitenlandse ouders, het gezag door de "Jugendämter", 
PAS en het gemak waarmee gehandicapte kinderen kunnen worden gemanipuleerd, een 
mechanisme om toezicht op de "Jugendämter" te houden, begeleid bezoek en interpretatie van 
rechtbankbesluiten en mogelijke redenen om deze niet uit te voeren (gebrek aan training of 
personeel).

In haar antwoord aan de leden verklaarde Sabine Brieger dat er geen reden was om de 
structuur van de "Jugendämter" te wijzigen. Het probleem is dat ouders vaak niet weten wat 
de functie van een "Jugendamt" is. Zij verklaarde dat een "Jugendamt" een administratief 
orgaan is, terwijl de rechtbank de instantie is om formele besluiten te nemen over de rechten 
en plichten van de ouders. Er wordt volgens haar in gevallen van begeleid bezoek zo veel 
mogelijk interpretatie gegeven en de juridische bijstand is erg gul.

In haar antwoord aan de leden verklaarde Azime Zeycan dat de hiërarchische controle van de 
verantwoordelijkheid van de Jugendämter niet werkt en vervangen dient te worden door een 
functionele controle.

 10.15 - 11.00 u.

                                               
1 Verzoekschrift 0128/2007.
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De vergadering werd vervolgd met leden van de Commissie verzoekschriften van de Duitse 
Bondsdag1. Iliana Malinova Iotova wees er om te beginnen op dat een van de hoofddoelen 
van het bezoek bestond uit het uitwisselen van meningen over de "Jugendamt"-
verzoekschriften. Kersten Steinke (voorzitster) antwoordde hierop dat de "Jugendämter" 
vanwege de federale structuur van Duitsland niet onder de bevoegdheid van de Bondsdag 
vallen, maar onder die van de deelstaten (Länder) en dat deze aangelegenheid derhalve niet de 
basis van de discussie kon vormen. Toch waren er 25 verzoekschriften over dit onderwerp bij 
de Commissie verzoekschriften van de Duitse Bondsdag ingediend, en deze zijn doorgestuurd 
naar de Commissies verzoekschriften van de desbetreffende deelstaten. 

Kersten Steinke vervolgde door een overzicht te geven van de structuur en taken van de 
Commissie verzoekschriften van de Duitse Bondsdag. Zij legde onder andere uit dat de 
Bondsdag in 2005 een onlineverzoekschriftensysteem heeft geïntroduceerd aan de hand 
waarvan burgers verzoekschriften kunnen opstarten en tekenen, achtergrondinformatie 
kunnen lezen over de kwestie en opmerkingen kunnen plaatsen in een onlineforum dat aan elk 
afzonderlijk verzoekschrift gekoppeld is. Kenmerkend voor dit systeem is diens integratie met 
de procedures van de representatieve democratie, en al meer dan 1,8 miljoen burgers hebben 
online een verzoekschrift getekend.

In de hierop volgende uitwisseling van meningen bespraken de leden kwesties als het 
burgerinitiatief, het gebrek aan verbetering in de "Jugendamt"-zaken sinds het vorige 
delegatiebezoek in 2007, de behandeling in de Bondsdag van "Jugendamt"-verzoekschriften, 
het vergelijken van de bevoegdheden van de Commissie verzoekschriften van de Bondsdag 
met die van de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement, het versnellen van 
de procedures en de implementatie van EU-wetgeving. 

Philippe Boulland zette vraagtekens bij het besluit van 18.12.2006 over het door T.P. 
ingediende verzoekschrift, dat niet werd overgedragen aan een deelstaat, maar besluit dat “in 
een belangenconflict tussen de ouders en het kind, laatstgenoemde voorrang krijgt en de 
ouders daarom de neutrale positie van het Jugendamt niet in twijfel mogen trekken.”

De Duitse gesprekspartners verzochten om betere feedback van het Europees Parlement over 
verzoekschriften die door de Bondsdag werden doorgestuurd en om in 2012 wellicht een 
gezamenlijke vergadering te houden gericht op betere samenwerking over aangelegenheden 
die binnen hun respectievelijke bevoegdheden vallen. 

11.00 - 12.00 u.2

Iliana Malinova Iotova verwelkomde Gabriele Scholz, hoofd van de Duitse afdeling van de 
International Social Service (ISD/ISS), die werd vergezeld van Ursula Rölke, advocaat, en 
Georg Stahl, sociale hulpverlener.

Gabriele Scholz begon met een uiteenzetting van de taken en de organisatiestructuur van de 

                                               
1 Kersten Steinke (voorzitster), Gero Storjohann (vicevoorzitter), Günter Baumann, Klaus Hagemann, Dr. Peter 
Röhlinger en Ingrid Remmers (coördinatoren).
2 Aan dit onderdeel van de vergadering nam ook mevr. Sibylle Laurischk, voorzitster van de Commissie voor 
Familiezaken, ouderen, vrouwen en jongeren, deel. 
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ISD. De ISD is de Duitse afdeling van de International Social Service (ISS) en tegelijk 
"afdeling VII" van de Duitse vereniging voor publiek en privaat welzijn, die wordt 
gefinancierd door het federale ministerie voor Familiezaken, ouderen, vrouwen en jongeren. 
De ISD is werkzaam op het gebied van internationale familieconflicten, kinderbescherming 
en migratie en ziet zichzelf als bemiddelaar tussen vrijwillige welzijnsinstanties, het bureau 
voor jeugdwelzijn en andere autoriteiten en rechtbanken voor familiezaken in Duitsland en 
andere landen. De ISD levert diensten bij zaken met een internationale dimensie, zorgt voor 
het verkrijgen van sociale verslagen uit het buitenland, en levert diensten aan vrijwillige 
welzijnsinstanties, plaatselijke autoriteiten, rechtbanken en individuen. De ISD bestaat uit een 
interdisciplinair team van professionele hulpverleners op juridisch en sociaal vlak. Gabrielle 
Scholz richtte haar aandacht vervolgens op grensoverschrijdende familieconflicten en 
verklaarde dat dergelijke conflicten niet alleen betrekking hebben op partners met twee 
nationaliteiten (een Duitse en een niet-Duitse), maar ook op partners met een verscheidenheid 
aan nationaliteiten. Dit verklaart waarom internationale bepalingen gericht zijn op de gewone 
verblijfplaats en niet op nationaliteit. 

Zij gaf een kort overzicht van de Duitse familiewetgeving en de rol die de ISD hierin speelt. 
Zij wees erop dat bij elk besluit van een rechtbank of "Jugendamt" het beginsel om zo goed 
mogelijk het belang van het kind te dienen voorop staat. Door de geografisch grote afstanden 
is het moeilijker om conflicten op te lossen en zaken te verduidelijken, en voor de 
professionele hulpverleners van de betrokken instanties is het niet eenvoudig om op de hoogte 
te blijven van de veelvoud aan wettelijke bepalingen, internationale verdragen en culturele en 
taalkundige bijzonderheden. Uit ervaringen van de ISD blijkt dat deze complexiteit een van 
de redenen is waarom er fouten gemaakt kunnen worden door medewerkers van de 
"Jugendämter", maar over het algemeen leveren deze bureaus goede diensten. Er dient te 
worden opgemerkt, dat instanties in andere landen met dezelfde uitdagingen te maken hebben 
en derhalve ook fouten kunnen maken bij het behandelen van zaken met verschillende 
culturele achtergronden. De ISD kan geen steun verlenen aan de aantijging dat de 
"Jugendämter" systematisch niet-Duitse ouders discrimineren. 

In bovengenoemde gevallen kan de ISD sociale verslagen verstrekken als basis voor 
besluitvorming. De ISD probeert altijd advies te verlenen over het behouden van de ouder-
kindrelatie en richt zich op een minnelijke schikking. Bovendien levert de ISD informatie en 
opleidingsseminars aan professionele hulpverleners over het huwelijksrecht en 
familiewetgeving buiten Duitsland, culturele verschillen en internationale wetgeving.

Gabriele Scholz omschreef ook het gedrag van de ouders in conflictsituaties, dat vaak zeer 
gespannen kan zijn. Indien ze zelf niet tot een oplossing kunnen komen, gaan ouders soms op 
alle fronten de strijd aan, en zoeken naar medestanders voor hun kant van het verhaal. Mensen 
en organisaties die hun kant niet steunen, lopen het gevaar om als tegenstander te worden 
gezien. Soms wordt een conflict tussen individuen zelfs verheven tot een bilateraal conflict. In 
verband hiermee verwees zij naar de zaak Colombo1 waarin de betrokken ouder 
klaarblijkelijk niet alleen over de Duitse maar ook over de Italiaanse autoriteiten had 
geklaagd. Wat bij dit soort conflicten uit het zicht raakt, is het belang van het kind.

Bovendien verklaarde zij dat zowel de federale als de regionale autoriteiten zich bewust 

                                               
1 Verzoekschrift 1614/2009.
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moeten worden van de internationale dimensie. Met als doel om individuen en professionele 
hulpverleners advies te verlenen heeft de regering de ISD opgericht om als centraal 
informatiecentrum te dienen voor internationale familieconflicten, en de "Jugendämter" 
dienen er regelmatig een verzoek in voor een opleidingsseminar. 

In de hierop volgende uitwisseling van meningen besteedden de leden onder andere aandacht 
aan transparantie en de samenwerking tussen de ISD/ISS en de "Jugendämter", de reikwijdte 
van de bevoegdheden, taalproblemen, het grote aantal klachten gericht tegen Duitsland, 
mogelijkheden op beroep op administratief of wettelijk niveau, het ontbreken van een 
ombudsman voor kinderen (zoals in Polen), het opleiden van personeel van de "Jugendämter", 
het oprichten van een centraal informatiepunt, de kwestie van de verantwoordelijkheid van de 
"Jugendämter" en bij wie de eindverantwoordelijkheid ligt, de organisatie van begeleid 
bezoek en het belang van contact met buiten Duitsland wonende grootouders.

In haar antwoord verklaarde Gabrielle Scholz dat de "Jugendämter" niet verantwoordelijk zijn 
voor veldwerk in het buitenland. Dit wordt uitgevoerd door de ISD en diens partners. In 
gevallen waarin sprake is van familiecontact buiten Duitsland, neemt de ISD contact op met 
de juiste instantie en verzoekt de plaatselijke dienst sociale zaken om samenwerking bij het 
opsommen van de mogelijkheden voor de betrokken personen. De samenwerking met de 
rechtbanken en de "Jugendämter" is productief, al worden de "Jugendämter" vaak overladen 
met verzoeken. Een besluit van een "Jugendamt" dient te worden bevestigd door een 
rechtbank, of er dient bij een rechtbank beroep tegen worden ingediend. Verwijzend naar het 
grote aantal klachten tegen de "Jugendämter" zei zij dat deze vele klachten wellicht met opzet 
door "belanghebbende" partijen werden geïnitieerd. 

Zij bracht bij de leden onder de aandacht dat er valse beschuldigingen zijn met betrekking tot 
de Duitse geschiedenis en dat er een website is die burgers buiten Duitsland oproept klachten 
in te dienen over de "Jugendämter". Op de website biedt een Franse organisatie hulp aan bij 
het opstellen van verzoekschriften aan het Europees Parlement om te zorgen dat het Europees 
Parlement zijn aandacht richt op de Duitse "Jugendämter".

Ursula Rölke nam het woord over de kwestie begeleid bezoek, en zei dat dit alleen onder 
bepaalde omstandigheden door een rechtbank kon worden opgelegd om zo goed mogelijk het 
belang van het kind te dienen. Zij merkte op dat ouders alleen verplicht zijn om de Duitse taal 
te gebruiken als dit onmisbaar blijkt te zijn bij het beschermen van het kind. 

Namiddag

Iliana Malinova Iotova verwelkomde de deelnemers van de namiddagvergadering: mevr. Uta 
von Pirani, directeur van het bureau voor jeugdzorg van Berlijn Charlottenburg/Wilmersdorf, 
Dr. Heike Schmid-Obkirchner, afdelingshoofd van het federale ministerie voor 
Familiezaken, ouderen, vrouwen en jeugd, dhr. Eberhard Carl, afdelingshoofd van het 
federale ministerie van Justitie, mevr. Sabine Brieger, rechter bij de rechtbank voor Berlijn-
Pankow/Weissensee en liaisonrechter bij het internationale netwerk van rechters in Den Haag, 
dhr. Gerhard Bley, afdelingshoofd van het ministerie voor Werkgelegenheid, gelijkheid en 
sociale zaken van de deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren en dhr. Valéry Turcey, Franse 
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liaisonmedewerker binnen het federale ministerie van Justitie.1.

Uta von Pirani gaf een overzicht van de administratieve structuur van een bureau voor 
jeugdzorg (Jugendamt) met als voorbeeld het bureau voor Berlijn-
Charlottenburg/Wilmersdorf (ca. 320.000 inwoners) en de erdoor geleverde diensten. De 
hoofdtaken van de "Jugendämter" zijn volgens haar het stimuleren van jongeren tijdens hun 
individuele en sociale ontwikkeling en steun bieden bij het vermijden of elimineren van 
nadelige factoren, adviezen geven en hulp verlenen over hun opleiding aan ouders en andere 
personen die ouderlijke bevoegdheden hebben, kinderen en jongeren beschermen tegen 
aantasting van hun welzijn, en steun bieden bij het behoud van of creëren van positieve 
levensomstandigheden en een gunstige woonomgeving voor kinderen, jongeren en hun gezin. 
Veel gezinnen doen een beroep op en profiteren van deze diensten. 

De bureaus voor jeugdzorg hebben bijna uitsluitend gekwalificeerd personeel in dienst, 
waaronder, afhankelijk van de sfeer van de bevoegdheden, sociale hulpverleners (vaak met 
passende aanvullende kwalificaties), gecertificeerde psychologen, administratieve en 
secretariële medewerkers en bij de recreatiefaciliteiten jeugdwerkers en kinderverzorgers. 

Uta von Pirani benadrukte dat transparantie bij de uitvoering van haar functie een belangrijk 
grondbeginsel is. Mensen die in contact treden met een "Jugendamt", dienen de 
bevoegdheden van de afzonderlijke personeelsleden te kennen en de redenen achter hun 
maatregelen. Zij onderstreepte dat een "Jugendamt" niet achter iemands rug om handelt. 
Verder wees zij erop dat zij in haar hoedanigheid als directeur van het bureau voor jeugdzorg 
van Berlijn-Charlottenburg/Wilmersdorf klachten zeer serieus neemt en grondig onderzoekt. 
Klachten over het recht op uitkeringen of de berekening van kosten mogen ter toetsing aan 
een administratieve rechtbank worden voorgelegd. Toezichthoudend personeel onderzoekt de 
klachten om ervoor te zorgen dat de socio-pedagogische of psychologische werkzaamheden 
of adviezen passend en juridisch correct zijn. In 2010 besteedden de bureaus voor jeugdzorg 
circa honderd miljoen euro. Van deze kosten werd 57 procent gebruikt voor de financiering 
van dagopvang voor kinderen onder de schoolgaande leeftijd en 0,3 procent voor begeleid 
bezoek.

De "Jugendämter" leveren ook adviezen bij familieconflicten en procedures voor 
echtscheiding of relatiebeëindiging. De "Jugendämter" hebben tot taak om ouders te adviseren 
over de mogelijke oplossingen van een conflict of over de beste manier waarop zij na een 
echtscheiding hun ouderlijke verantwoordelijkheden kunnen blijven vervullen. De 
"Jugendämter" voeren op die manier een bemiddelende taak uit bij conflicten en 
echtscheidingsprocedures. Het doel is om tot oplossingen te komen die het belang van het 
kind zo goed mogelijk dienen. De "Jugendämter" nemen deel aan de procedure bij een 
rechtbank voor familiezaken, maar een besluit over ouderlijke rechten en plichten mag alleen 
worden genomen door een rechtbank voor familiezaken en niet door een "Jugendamt". Uta 
von Pirani verklaarde dat begeleid bezoek wordt gezien als een tijdelijke maatregel en dat 
deze dienst van begeleid bezoek in Berlijn in 42 talen kan worden geleverd.

                                               
1 De leden van de commissie voor Familiezaken, ouderen, vrouwen en jongeren van de Bondsdag en de 
subcommissie voor Kinderen zouden aan deze vergadering deelnemen, maar waren verhinderd vanwege andere 
verplichtingen.
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Tot slot onderstreepte zij dat werken in een "Jugendamt" moeilijk is vanwege kritiek, 
wantrouwen en een gebrek aan erkenning. Vanwege het negatieve openbare debat over de 
"Jugendämter" in de media en deels ook in de politiek is het moeilijk voor ouders om op tijd 
hulp te zoeken en advies in te winnen bij het bureau voor jeugdzorg. Zij onderstreepte dat de 
politie alleen betrokken is bij gevallen waarin de kinderen in gevaar zijn en dat er nationale 
noodhulpdiensten zijn die dag en nacht open zijn.

Dr. Heike Schmid-Obkirchner, hoofd van de afdeling "Rechtsfragen der Kinder- und 
Jugendhilfe" (juridische vragen bij kinder- en jeugdzorg) binnen het federale ministerie voor 
Familiezaken, ouderen, vrouwen en jongeren, gaf een overzicht van het Duitse 
dienstverleningssysteem voor jeugdzorg. Zij merkte op dat de verantwoordelijkheid voor de 
dienstverlening aan kinderen en jongeren bij de plaatselijke autoriteiten ligt, en afhankelijk 
van de plaatselijke of regionale omstandigheden is overgedragen aan bureaus voor jeugdzorg 
("Jugendämter") en vrijwilligersorganisaties. Ondanks de verantwoordelijkheid van de 
gemeenschap zijn in Sozialgesetzbuch VIII (sociaal wetboek VIII) de bepalingen omtrent de 
jeugdzorg uitvoerig en op nationaal niveau vastgelegd. De federale deelstaten ("Länder") 
hebben het wettelijke kader van de federatie aangaande de dienstverlening voor kinderen en 
jongeren uitgebeend, uitgebreid en verbreed door middel van hun eigen federale wetgeving -
dat wil zeggen dat in steden en op het platteland een gedifferentieerd juridisch beleid wordt 
gevoerd binnen het kader van het gemeentelijk zelfbestuur. Zij benadrukte dat de bureaus 
voor jeugdzorg in principe bij wet niet gemachtigd zijn om besluiten over ouderlijk gezag te 
nemen. 

Met betrekking tot de bureaus voor jeugdzorg maakte zij onder meer de rol duidelijk van de 
"Jugendhilfeausschüsse" (commissies voor jeugdzorg), die naast de administratieve taken 
onderdeel uitmaken van de bureaus voor jeugdzorg (Jugendämter). Deze commissies zijn 
samengesteld uit leden van openbare organen, burgers die zijn voorgesteld door jeugdzorg, en 
leden uit jongerenorganisaties. Zij worden bijgestaan door deskundigen op verschillende 
verwante gebieden als raadgevende leden. Terwijl het administratieve personeel de lopende 
zaken afhandelt, wordt door de Commissie voor jeugdzorg de richtlijnen voor het plaatselijke 
jongerenbeleid bepaald. Deze commissie behandelt alle aangelegenheden betreffende 
jeugdzorg, met name de discussie over problematische situaties, voorstellen voor het verder 
ontwikkelen van jeugdzorg, de planning van jeugdzorg en de ondersteuning van vrijwillige 
jeugdzorg. Deze samenwerking tussen burgers en professionele hulpverleners heeft geleid tot 
de tweezijdige en unieke structuur van de "Jugendämter". 

Dr. Heike Schmid-Obkirchner verwees ook naar de kwestie van het toezicht en naar 
mechanismes voor klachten en beroep aangaande de "Jugendämter", waarbij zij de 
verschillende klachtenprocedures uiteenzette die worden gevolgd op plaatselijk of 
deelstaatniveau en door de desbetreffende administratieve rechtbanken. Zij gaf de bereidheid 
aan van de Duitse autoriteiten om, indien zij zouden worden benaderd, achtergrondinformatie 
te verstrekken over de indiening van verzoekschriften. Voor zover deze verzoekschriften het 
Duitse dienstverleningssysteem voor jongerenwelzijn betreffen, zal het federale ministerie 
voor Familiezaken, ouderen, vrouwen en jongeren verzoeken om inlichtingen van de 
Commissie verzoekschriften doorverwijzen naar de bevoegde autoriteiten in Duitsland en zijn 
uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de Commissie verzoekschriften snel van informatie 
wordt voorzien. 



PE483.790v02-00 10/15 DT\906407NL.doc

NL

Gerard Bley, verantwoordelijk voor jongeren- en familiezaken binnen het ministerie van 
Werkgelegenheid, gelijkheid en sociale zaken van de deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren, 
verwees naar de maatregelen voor de samenwerking tussen de deelstaat en de "Jugendämter", 
waarvoor jaarlijks 2 miljoen euro wordt vrijgemaakt, en verklaarde dat de "Jugendämter" de 
doelstelling hebben om doeltreffend mee te werken bij familieconflicten inzake ouderlijke 
voogdij. Hij had ook kritiek op het werkdocument inzake de "Jugendämter", dat de 
Commissie verzoekschriften in 2009 had opgesteld, en deed het verzoek om de betrokken 
"Jugendämter" de mogelijkheid te geven om gedurende de procedure hun eigen verklaring op 
te stellen, aangezien eerlijk horen een grondwettelijk beginsel is en derhalve in de 
verzoekschriftenprocedure dient te zijn opgenomen. Hij verklaarde verder dat er geen 
gevallen waren van discriminatie op basis van nationaliteit.

 Tijdens de eerste uitwisseling van meningen hadden de leden vragen over de federale 
structuur en het verschil tussen grote en kleine steden, waardoor een gemeenschappelijke 
Duitse aanpak van de verdere afhandeling van de klachten wordt belemmerd, over mogelijke 
veranderingen sinds het laatste delegatiebezoek van 2007, de talenkwestie en het grote aantal 
verzoekschriften, over de mogelijkheid van beroep op een rechtbankbesluit, beweringen dat 
het personeel ongekwalificeerd is, over de interpretatie van het begrip "belang van het kind", 
over ontoereikende informatie en het steeds terugkerende verzoek om training van en toezicht 
op personeel van de "Jugendämter".

De Duitse gesprekspartners verklaarden dat het personeel van de "Jugendämter" bestaat uit 
specialisten in sociale zaken en administratie en dat klachten op het hoogste niveau worden 
behandeld (een administratieve rechtbank of in het uiterste geval het hooggerechtshof van de 
deelstaat: het "Landesobergericht"). Er werd ook het voorstel gedaan om indieners van 
verzoekschriften aan te raden zich tot de bevoegde ministeries (voor Familiezaken of Justitie) 
te wenden.

Het tweede deel van de vergadering begon met een toespraak van Eberhard Carl, een 
voormalig rechter en nu hoofd van de afdeling "Bemiddeling, verzoening en internationale 
conflicten in familie- en kinderzaken" binnen het federale ministerie van Justitie. Hij noemde 
een aantal zaken met een productieve samenwerking tussen Duitsland en landen als Polen, 
Frankrijk en de Verenigde Staten. Hij benadrukte dat er geen discriminatie plaatsvond op 
basis van nationaliteit, maar dat er natuurlijk in ieder land administratieve fouten kunnen 
worden gemaakt. Hij deed het verzoek om het werkdocument over de "Jugendämter" van de 
Commissie verzoekschriften uit 2009 van het internet te verwijderen. Hij leverde ook kritiek 
op een interview met Philippe Boulland, dat op dezelfde dag in de Frankfurter Allgemeine 
Zeitung (FAZ) werd gepubliceerd.

Hij benadrukte dat de Duitse autoriteiten bereid zijn om de benodigde informatie te 
verstrekken, indien met hen contact zou worden opgenomen in verband met de indiening van 
een verzoekschrift. Voor zover deze verzoekschriften betrekking te hebben op procedures van 
rechtbanken voor familiezaken zal het federale ministerie van Justitie ervoor zorgen dat 
verzoeken om informatie van de Commissie verzoekschriften naar de bevoegde autoriteiten in 
Duitsland zullen worden doorgestuurd, begeleid met het verzoek om snel te handelen, en dat 
de verkregen informatie onmiddellijk zal worden doorgegeven aan de Commissie 
verzoekschriften. Het toezicht op de rechtbanken van eerste en tweede aanleg voor 
familiezaken is in Duitsland de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke deelstaten, 
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derhalve zijn zij ook bevoegd om vragen en verzoeken om informatie over de rechtbanken 
voor familiezaken te behandelen.

Sabine Brieger ging verder in op een thema uit haar eerste toespraak en verwees naar 
preventieve maatregelen in Duitsland tegen kinderontvoering, waartoe ook een verzoek tot 
grensalarm kan behoren voor het gebied van de Schengenlanden. Het grensalarm wordt 
afgegeven door de federale politie na een verzoek daartoe van de plaatselijke rechtbank. Het 
verzoek dient te zijn gebaseerd op een concreet en aanwijsbaar gevaar dat de andere ouder of 
enig ander persoon van plan is om het kind onrechtmatig naar een ander land te brengen. De 
federale politie mag dan het grensalarm inzake de ontvoerende ouder uitvaardigen en mag het 
kind invoeren in het Schengeninformatiesysteem (SIS) opdat opsporingsmaatregelen kunnen 
worden geïnitieerd. Zij verklaarde ook dat dankzij de nieuwe regels de procedures aangaande 
ouderlijke rechten en plichten in de toekomst zullen worden versneld.

Valéry Turcey bedankte de delegatie ervoor dat hem de mogelijkheid werd geboden om deel 
te nemen aan de vergadering en verklaarde dat in alle naar hem doorverwezen zaken het 
besluit van een Duitse rechtbank was aangevochten. Het aantal van dergelijke zaken was erg 
laag. In 2011 had hij niet meer dan tien zaken behandeld. Hij vertelde dat de situatie rond een 
conflict tussen partners met twee nationaliteiten vaak uit de hand loopt vanwege aanvallen en 
beledigingen via het internet of in de media, waar maar één kant van de zaak wordt belicht. 
Hij zei verder dat het erg belangrijk is om het verschil in juridische gewoontes te begrijpen, 
vooral bij het kiezen van een advocaat. Reagerend op de vraag van een van de leden over de 
mogelijke discriminatie van een niet-Duitse ouder werd dit door Valéry Turcey categorisch 
ontkend, waarbij hij benadrukte dat Duitsland een rechtsstaat is. De verschillende opvattingen 
over familiewaarden kunnen niettemin leiden tot twijfels en misvattingen. De rechters in 
Duitsland hechten veel waarde aan stabiliteit, onderwijs en ordentelijke omstandigheden, 
terwijl de rechters in Frankrijk zich soms meer richten op de emotionele en subjectieve 
aspecten van dergelijke gevallen.

Verwijzend naar de kritische opmerkingen over het interview met hem in de FAZ verklaarde 
Philippe Boulland dat zijn woorden wellicht verkeerd waren geïnterpreteerd, maar hij voegde 
er wel aan toe dat hij de situatie aanstootgevend zou vinden indien de door hem geanalyseerde 
verzoekschriften waarheidsgetrouw zouden blijken te zijn, en dat het duidelijk was dat het 
Parlement moest deelnemen aan het publieke debat en zich niet kon onttrekken aan zowel de 
media als de burgers. Hij zei ook dat hij erachter was gekomen dat de internetcampagne die 
was opgestart door de CEED (Conseil Europeen des Enfants du Divorce), een organisatie die 
zelfs met hem in contact was getreden, niet serieus kon worden genomen en dat door het 
provocerend optreden ervan de campagne alle geloofwaardigheid had verloren en de kans op 
een objectieve beoordeling van legitieme klachten mogelijk kleiner was geworden. Goed 
onderbouwde, controleerbare en objectieve analyses en argumenten van verenigingen van 
ouders of ouders zelf mogen echter niet zomaar terzijde worden geschoven. Hij stelde voor de 
verzoekschriften door te sturen naar het ministerie van Justitie, maar benadrukte dat hij niet 
tevreden was wegens het gebrek aan beroepsmogelijkheden.

Sommige leden wezen erop dat burgers meer informatie dienen te krijgen over de bestaande 
mogelijkheden op ondersteuning en juridisch advies en over de culturele verschillen tussen de 
rechtssystemen. Verder werd er opgemerkt dat in gevallen waarin de Commissie 
verzoekschriften van het Europees Parlement een verzoekschrift ontvankelijk verklaart en 
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naar de Commissie stuurt voor aanvullend onderzoek, het veel te lang duurt alvorens een 
antwoord wordt ontvangen, en dat het antwoord van de Commissie vaak ontoereikend is.

Ofschoon er nog enkele punten zijn die verder moeten worden verduidelijkt, zijn de leden van 
mening dat met de vergaderingen een nieuwe basis is gelegd voor een betere samenwerking 
tussen de Commissie verzoekschriften en de bevoegde Duitse autoriteiten. 

Conclusies:

Er kunnen reeds vele conclusies worden getrokken uit het beschrijvende gedeelte van het 
document zelf. De leden zijn echter van mening dat de volgende punten moeten worden 
benadrukt:

 De Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement kon in verband met de 
Jugendamt-verzoekschriften geen inbreuken op nationale of Europese wetgeving door 
de Duitse autoriteiten vaststellen.

 De Commissie heeft geen enkel bewijs of aanwijzing gevonden en evenmin, en dit is 
het belangrijkste, een structureel patroon in de klachten van de indieners kunnen 
ontdekken waaruit zou blijken dat in het bijzonder grensoverschrijdende huwelijken 
door de Duitse autoriteiten worden gediscrimineerd.

 Het kinder- en jongerenbeleid in Duitsland kenmerkt is sterk gelaagd en daarmee zijn 
talloze verantwoordelijkheden gemoeid, in lijn met de federale structuur van 
Duitsland. Daarbij zijn ook de gemeentelijke autoriteiten en vrijwilligersorganisaties 
voor kinder- en jeugdzorg betrokken in het kader van een partnerschap met openbare 
instanties.

 Het instituut "Jugendamt" werd in 1922 opgericht als onderdeel van de ontwikkeling 
van plaatselijk zelfbestuur van steden en landelijke districten. Sinds 1990 vormt het 
Sozialgesetzbuch VIII (sociaal wetboek VIII) de juridische basis voor de 
verantwoordelijkheden van de "Jugendämter". De volledige verantwoordelijkheid 
voor kinder- en jeugdzorg wordt nog steeds overgelaten aan de steden en landelijke 
gebieden.

 Besluiten over ouderlijke rechten en plichten mogen alleen worden genomen door een 
rechtbank voor familiezaken en niet op een administratief niveau door een 
"Jugendamt". De rechtbank voor familiezaken doet uitspraak over de maatregelen die 
moeten worden genomen indien het welzijn van een kind in gevaar is, of over de 
kindervoogdij in bijvoorbeeld echtscheidingszaken. "Jugendämter" nemen deel aan de 
procedure bij een rechtbank voor familiezaken. De rechtbank dient het "Jugendamt" te 
horen tijdens een dergelijke procedure.

 Tijdens echtscheidingsprocedures wordt het "Jugendamt" regelmatig door de 
rechtbank voor familiezaken op de hoogte gehouden van de procedure voor aanvraag 
van de echtscheiding indien er kinderen en jongeren in het spel zijn. Via deze 
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informatie kunnen de ouders en kinderen advies en hulp ontvangen bij het 
scheidingsproces en bij het vaststellen van de ouderlijke rechten en plichten.

 Op grond van het gemeentelijk zelfbestuur is de bevoegdheid van de desbetreffende 
toezichthoudende autoriteit om de discretionaire besluiten van de "Jugendämter" te 
onderzoeken, beperkt tot een oordeel over de wettigheid van hun besluiten. 
Desondanks kunnen de besluiten van een "Jugendamt" door een administratieve 
rechtbank worden getoetst.

 Overeenkomstig het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie heeft de 
Europese Commissie geen bevoegdheid om tussenbeide te komen in zaken die geen 
betrekking hebben op de Europese wetgeving. Het EU- familierecht is voor wat 
kinderen betreft beperkt tot gemeenschappelijke regels inzake rechtsbevoegdheid en 
de erkenning en afdwinging van de naleving van uitspraken gedaan in andere 
lidstaten.1
Het Verdrag voorziet wel in een verzoekschriftenprocedure, die onder de 
verantwoordelijkheid van de Commissie verzoekschriften valt. Deze reikt verder en 
dekt heel het terrein van “activiteiten van de Unie” af. Bovendien zijn met het EU-
Handvest van de grondrechten, dat een vast bestanddeel is van het EU-Verdrag, niet 
alleen de legitieme verwachtingen van de EU-burgers toegenomen, maar zijn ook de 
verantwoordelijkheden van de Commissie verzoekschriften, die ervoor moet zorgen 
dat die rechten op politiek niveau worden gerespecteerd, groter geworden.

 Overeenkomstig artikel 24 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie en het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, dienen de lidstaten ervoor te 
zorgen dat bij iedere maatregel met betrekking tot kinderen voorop staat dat het belang 
van het kind zo goed mogelijk gediend wordt. De nationale rechtbanken kunnen in 
afzonderlijke zaken het best beoordelen of het beginsel van het belang van het kind is 
toegepast, aangezien zij toegang hebben tot alle relevante informatie en de rechten van 
verdediging moeten respecteren.

 Overeenkomstig artikel 24, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie "hebben kinderen recht op de bescherming en de zorg die nodig zijn 
voor hun welzijn. Zij mogen vrijelijk hun mening uiten. Aan hun mening in 
aangelegenheden die hen betreffen wordt passend belang gehecht in overeenstemming 
met hun leeftijd en rijpheid", en overeenkomstig lid 3 "heeft ieder kind het recht 
regelmatig persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met zijn beide ouders 
te onderhouden, tenzij dit tegen zijn belangen indruist".

 Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2201/2003 wordt de kwestie van het wel of niet 
rechtmatig zijn van de overbrenging van het kind bepaald door "het gezagsrecht dat 
ingevolge een beslissing, van rechtswege of bij een rechtsgeldige overeenkomst is 
toegekend overeenkomstig het recht van de lidstaat waar het kind onmiddellijk voor 
zijn overbrenging of niet doen terugkeren, zijn gewone verblijfplaats had". 
Dientengevolge bepaalt de wetgeving in de lidstaat onder welke voorwaarden de 
ouders gezagsrecht kunnen krijgen over hun kinderen.

                                               
1 Verordening (EG) nr. 2201/2003 (verordening "Brussel II bis").
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 De Commissie vermoedt dat de ouders in kwestie wellicht niet in staat waren alle 
relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot hun zaak correct te beoordelen 
omdat er onvoldoende communicatie plaatsvond en geen uitleg was verschaft over 
rechterlijke uitspraken, de verdeling van de bevoegdheden over de verschillende 
autoriteiten en over buitengerechtelijke en gerechtelijke middelen. Enkel indien alle 
belangrijke informatie uitgebreid en concreet uit de doeken wordt gedaan en wordt 
verduidelijkt. kunnen burgers de wettelijke en feitelijke achtergrond van beslissingen 
begrijpen en gemakkelijk en snel te weten komen tot wie zij zich kunnen richten 
indien zij niet akkoord gaan met de beslissing.

 De Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement is verheugd over de steun 
van de Duitse autoriteiten voor de bestaande fora en initiatieven met betrekking tot de 
coördinatie van de kinder- en jeugddiensten in Duitsland en zal ervoor zorgen dat de 
correspondentie met de Duitse autoriteiten wordt voortgezet teneinde de rechten van 
de burgers en met name die van kinderen te versterken. 

In deze context doet de Commissie de volgende aanbevelingen: 

1. Beveelt aan een passend mechanisme voor beroep op federaal niveau en op het niveau 
van de deelstaten te ontwikkelen voor de buitengerechtelijke behandeling van klachten 
waarmee administratieve beslissingen kunnen worden aangevochten.

2 Beveelt aan om te zorgen voor specifieke informatieoverdracht tussen de betreffende 
autoriteiten ingeval van internationale echtscheidingszaken waarbij kinderen 
betrokken zijn, en beveelt voornamelijk aan een meer systematische samenwerking 
met de andere betrokken landen tot stand te brengen. 

3 Beveelt de Duitse autoriteiten aan om het "centrale informatiecentrum voor 
grensoverschrijdende conflicten tussen ouders en kinderen" binnen het ISS te blijven 
steunen, dat fungeert als een gids voor ouders bij het maken van een keuze uit de 
verschillende, hun ter beschikking staande juridische en andere opties (zoals 
bemiddeling).

4. Beveelt de autoriteiten aan te overwegen om de omstandigheden waaronder de 
bijeenkomsten tussen ouders en hun kinderen plaatsvinden, te verbeteren, en ervoor te 
zorgen dat alle betreffende talen en tolkdiensten worden toegestaan tijdens ouderlijke 
bezoeken, zij het dan dat deze in bepaalde gevallen onder toezicht van een functionaris 
moeten plaatsvinden (bijvoorbeeld als het kind nog erg jong is, of beïnvloed of 
ontvoerd zou kunnen worden).

5. Beveelt aan kinderen en de ouders zoveel mogelijk regelmatig contact met elkaar te 
laten onderhouden; hetzelfde geldt voor de contacten tussen kind en grootouders en 
broers en zussen, mits het welzijn van het kind daardoor niet in gevaar komt.

 6. Beveelt aan duidelijke richtsnoeren op EU-niveau inzake de rechten van het kind en 
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inzake de gevolgen van grensoverschrijdende en binationale huwelijken en 
echtscheidingen te publiceren.

 7. Beveelt aan bilaterale samenwerking tussen de lidstaten en hun rechtswezen te 
bevorderen zodat de burgers en de autoriteiten de nationale wetgevingen van andere 
landen beter kunnen begrijpen.

 8. Beveelt aan ontvankelijk verklaarde verzoekschriften over "Jugendämter" naar het 
federale ministerie voor Familiezaken, ouderen, vrouwen en jongeren ter informatie en 
ter beantwoording door te sturen.

 9. Beveelt aan dit document, dat betrekking heeft op de huidige situatie in Duitsland en 
het huidige standpunt van de Commissie verzoekschriften over het probleem met de 
"Jugendämter" weergeeft, ter informatie door te sturen naar de bevoegde Duitse 
autoriteiten en naar de indieners die met de Commissie verzoekschriften contact 
hebben opgenomen in verband met de "Jugendämter", en op de website van de 
Commissie verzoekschriften te zetten met als doel het publiek te informeren.

10. Beveelt aan het werkdocument-Libicki "over de vermeende discriminerende en 
arbitraire maatregelen van jeugdzorginstanties in bepaalde lidstaten, met name het 
Jugendamt in Duitsland" van 28 januari 2009, dat nog steeds op de website van de 
Commissie verzoekschriften staat, snel te vervangen door dit document, of om 
minstens op ondubbelzinnige wijze op de website van de Commissie verzoekschriften 
te vermelden dat het document-Libicki niet meer de officiële mening van de 
Commissie verzoekschriften weergeeft, zodat bij de lezers hierover geen twijfel 
ontstaat.


