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Geachte heer Oussoren-Stöve,
Dank voor uw e-mailbericht van 9 april 2019 aan eerste vicevoorzitter Frans
Timmermans. U spreekt daarin uw zorg uit over het familierecht in Nederland en over het
geval van uw kleinkind.
U stelt dat het werk van de met jeugdzorg belaste instelling tot uithuisplaatsingen leidt en
dat jeugdzorg in Nederland een industrie is geworden. U voert met name aan dat jaarlijks
16 000 kinderen van hun ouders worden gescheiden. U vermeldt dat ook ten aanzien van
uw kleinkind een tot scheiding strekkend besluit is genomen en tekent daarbij aan dat dit
op grond van valse aantijgingen is gebeurd.
Hoewel de omstandigheden waarin deze gevallen zich voordoen, mij aan het hart gaan,
moet ik u meedelen dat op grond van de Verdragen waarop de Europese Unie is
gegrondvest1, de Europese Commissie geen algemene bevoegdheden heeft om de
lidstaten aan te spreken waar het gaat om familierecht en grondrechten. Dit is alleen
mogelijk waar het recht van de Europese Unie in het geding is. Kwesties inzake het
materieel familierecht en het jeugdzorgstelsel vallen niet onder de bevoegdheid van de
Unie, maar onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de lidstaten.
Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is niet op elke vermeende
schending van de grondrechten van toepassing. Overeenkomstig artikel 51, lid 1, van het
Handvest, is het Handvest uitsluitend op de lidstaten van toepassing wanneer zij het EUrecht ten uitvoer brengen. Bovendien staat in artikel 6, lid 1, van het Verdrag betreffende
de Europese Unie dat de bepalingen van het Handvest "geenszins een verruiming
in[houden] van de bevoegdheden van de Unie zoals bepaald bij de Verdragen". Meer
informatie over het Handvest en de omstandigheden waarin het van toepassing is, vindt u
op de website van het directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken van de
Europese Commissie, in het deel over de grondrechten2.
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2

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_nl.htm

Europese Commissie, 1049 Brussel, BELGIË - Tel. +32 22991111
Kamer: MO 59 - 5/005 - Tel. doorkiesnr. +32 22963939

Uit de informatie in uw e-mail kan ik niet opmaken dat de zaak waarnaar u verwijst,
verband houdt met de uitvoering van de wetgeving van de Europese Unie. Ik moet u
bijgevolg meedelen dat op basis van de informatie die u geeft in uw e-mail, het voor de
Commissie niet mogelijk is om in deze zaak verder een rol te spelen.
Als er geen verband is met de uitvoering van het EU-recht, is het de taak van de lidstaten
en hun gerechtelijke autoriteiten om ervoor te zorgen dat de grondrechten daadwerkelijk
worden geëerbiedigd en beschermd overeenkomstig hun nationale wetgeving en hun
internationale verplichtingen op het gebied van de mensenrechten. Als u dat wilt, kunt u
verhaal zoeken via de bevoegde nationale instanties, zoals de ombudsman en de rechter.
Informatie over manieren om verhaal te zoeken in Nederland vindt u in de rubriek over
de grondrechten op het Europese e-justitieportaal3.
Daarnaast kan eenieder die meent dat zijn/haar rechten of vrijheden, zoals die worden
gewaarborgd door het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, zijn geschonden,
een klacht indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens4.
Wij maken u er wel op attent dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een
klacht pas in behandeling kan nemen als er op nationaal niveau geen
beroepsmogelijkheden meer zijn.
Hoogachtend,

Georgia Georgiadou
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