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Betreft: Rechtsbescherming voor regenboogfamilies die hun recht van vrij verkeer uitoefenen, in 
het bijzonder de zaak van baby Sara

Als één lidstaat een afstammingsrelatie tussen ouders en kind erkent, moeten alle andere lidstaten 
dat ook doen (zaak-baby Sara1). Sara is Bulgaarse, en dus EU-burger. De Bulgaarse autoriteiten 
waren echter van oordeel dat zij niet twee moeders kon hebben, en ontzegden haar de Bulgaarse 
nationaliteit. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) verplichtte Bulgarije ertoe haar een 
identiteitskaart of een paspoort te verstrekken zonder eerst een geboorteakte te eisen, en het van de 
gastlidstaat verkregen document te erkennen2. Op 15 april 2022 droeg de bestuursrechter van Sofia 
de gemeente van Sofia op een geboorteakte af te geven met de namen van beide moeders. Dit 
besluit werd later aangevochten door de gemeente. Het HvJ-EU hanteerde dezelfde redenering in 
zaak C-2/213, waarin de dochter van twee moeders een geboorteakte had verkregen in Spanje. De 
Poolse autoriteiten weigerden een identiteitsdocument af te geven omdat transcriptie in strijd zou zij 
met de Poolse wet – ondanks het feit dat de Spaanse autoriteiten op wettige wijze een 
afstammingsrelatie tussen ouders en kind hadden vastgesteld. Daarnaast had het Parlement de 
Commissie verzocht een inbreukprocedure in te leiden tegen Roemenië omdat het het arrest van het 
Hof in zaak C‑673/16 niet had nageleefd4.

1. De Commissie heeft het recht van vrij verkeer van regenbooggezinnen niet gewaarborgd5. Is 
deze Commissie bereid rechtsinstrumenten te gebruiken om de handhaving van wetgeving op 
het gebied van het vrije verkeer te waarborgen? Kan zij commentaar leveren op de naleving van 
het arrest in zaak C‑673/16 en het gebruik van rechtsinstrumenten om de naleving van het arrest 
in de zaken C‑673/16, C‑490/20 en C‑2/21 te waarborgen?

2. In zaak C-2/21 heeft het HvJ-EU verklaard dat de lidstaten zich niet mogen beroepen op het 
nationaal recht om te weigeren een identiteitsdocument af te geven. Maar in zaak C‑490/20 is 
het juridisch gezien onmogelijk om Sara in te schrijven, aangezien kinderen op grond van de 
nationale wetgeving niet kunnen worden ingeschreven zonder een persoonlijk 
identificatienummer (PIN), dat alleen kan worden verkregen via een geboorteakte of via de 
verwerving van het staatsburgerschap langs een andere weg dan door geboorte. “De weigering 
om een geboorteakte af te geven met twee vrouwen als wettelijke moeders valt niet langer onder 
het internationaal privaatrecht, maar onder het bestuursrecht.”6 Dit is in strijd met artikel 4, lid 3, 

1 Zaak C‑490/20, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A62020CJ0490.
2 Ibidem, punt 69.
3 Punt 52, zaak C‑2/21, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=1666107236137&uri=CELEX%3A62021CO0002.
4 Resolutie van 14 september 2021 over lhbtiq-rechten in de EU, PB C 117 van 11.3.2022, blz. 2, https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52021IP0366.
5 Zaak C‑673/16, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A62016CJ0673.
6 De Groot, David, “EU law and the mutual recognition of parenthood between Member States: the case of 
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van Richtlijn 2004/38/EG en artikel 21 van het Handvest van de grondrechten, en maakt 
rechtstreeks inbreuk op het arrest van het HvJ-EU. Welke stappen gaat de Commissie zetten om 
ervoor te zorgen dat nationale maatregelen de naleving van arresten niet verhinderen?

3. De verplichte transcriptie van documenten is nadelig gebleken in zaken omtrent het vrije verkeer 
van regenbooggezinnen (geboorteakte in C-490/20, huwelijksakte in C-673/16). In een in 
opdracht van de Commissie opgesteld verslag wordt het volgende gesteld: “Hoewel transcriptie 
op zich niet in strijd is met het EU-recht, kan het onder alle omstandigheden verplicht stellen van 
de transcriptie van de burgerlijke staat van de eigen onderdanen […] resulteren in een schending 
van het EU-recht”7. Wat gaat de Commissie doen om dit te voorkomen?
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7 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-citzen_-_type_a_report_-_study_on_coman_developments.pdf


