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Betreft: Redelijk vermoeden van onregelmatigheden bij de Noorse kinderbeschermingsautoriteit 
("Barnevernet")

De Noorse kinderbeschermingsautoriteit ("Barnevernet") heeft maatregelen genomen die het recht op 
contact van een aantal EU-burgers met hun eigen kinderen beperken. Bovendien worden op grond 
van een noodmaatregel kinderen volledig van hun familie gescheiden. Dit leidt tot groot verdriet en 
heeft mogelijk nadelige gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de kinderen.

Naar verluidt nemen kinderbeschermingsinstanties dergelijke maatregelen op basis van 
getuigenverklaringen van leerkrachten of kinderen zonder dat de aanwezigheid van een psycholoog 
wordt bevestigd en zonder dat de gevolgde procedures worden vermeld. Ook is het niet mogelijk voor 
een advocaat of vertegenwoordiger van de ouders om te controleren of de juiste procedures voor het 
ondervragen van minderjarigen zijn gevolgd.

Het optreden van de kinderbeschermingsinstanties vormt een bedreiging van het familieleven van 
veel van de meer dan 150 000 EU-burgers die momenteel in Noorwegen woonachtig zijn. Zij maken 
ongeveer 3,5 % van de totale bevolking uit, zijn geïntegreerde leden van de gemeenschap, in 
loondienst en leveren een actieve bijdrage aan de Noorse samenleving.

Gezien het voorgaande:

Kan de Commissie om opheldering verzoeken over de door de Noorse kinderbeschermingsinstanties 
gevolgde procedures?

Is de Commissie van plan het toepassingsgebied van bilaterale regelingen met derde landen uit te 
breiden om de rechten van families, waarvan ten minste een persoon EU-burger is, te beschermen? 

Welke stappen zal de Commissie ondernemen als zij constateert dat de gevolgde procedures 
mogelijk tot psychologische of emotionele problemen bij kinderen of hun ouders leiden?
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