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BESCHIKKING VAN DE RAAD

van 5 juni 2008

waarbij bepaalde lidstaten worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Gemeenschap, 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 te bekrachtigen of tot dit verdrag toe te treden, en
waarbij bepaalde lidstaten worden gemachtigd een verklaring af te leggen betreffende de

toepassing van de interne voorschriften van het Gemeenschapsrecht

(2008/431/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, en met name op artikel 61, onder c), artikel 67, lid 1,
juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, lid 3, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Gemeenschap werkt aan de totstandbrenging van een
gemeenschappelijke justitiële ruimte die is gebaseerd op
het beginsel van wederzijdse erkenning van rechterlijke
beslissingen.

(2) Het Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke
recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samen-
werking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijk-
heid en maatregelen ter bescherming van kinderen, dat
op 19 oktober 1996 in het kader van de Haagse Con-
ferentie voor Internationaal Privaatrecht werd gesloten,
(hierna „het verdrag” te noemen), levert een waardevolle
bijdrage aan de bescherming van kinderen op internatio-
naal niveau en het is bijgevolg wenselijk dat de bepalin-
gen ervan zo snel mogelijk worden toegepast.

(3) Bij Beschikking 2003/93/EG van 19 december 2002 (2)
werden de lidstaten gemachtigd het verdrag in het belang
van de Gemeenschap te ondertekenen. De toenmalige
lidstaten van de Gemeenschap hebben het verdrag op
1 april 2003 in Den Haag ondertekend, behalve Neder-
land, dat het verdrag al eerder had ondertekend. Andere
lidstaten, die op 1 april 2003 geen lidstaten van de Ge-
meenschap waren, hebben het verdrag ook ondertekend.

(4) De Raad en de Commissie zijn bij de aanneming van
Beschikking 2003/93/EG overeengekomen dat deze be-
schikking zou worden gevolgd door een voorstel van de
Commissie voor een beschikking van de Raad waarbij de
lidstaten worden gemachtigd het verdrag in het belang
van de Gemeenschap ten gepaste tijde te bekrachtigen of
in het belang van de Gemeenschap daartoe toe te treden.

(5) Sommige lidstaten hebben het verdrag al bekrachtigd of
zijn reeds tot het verdrag toegetreden.

(6) Bepaalde artikelen van het verdrag hebben gevolgen voor
het afgeleide recht van de Gemeenschap ter zake van de
rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoer-
legging van beslissingen, met name Verordening (EG) nr.
2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betref-
fende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerleg-
ging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de
ouderlijke verantwoordelijkheid (3). De lidstaten behou-
den hun bevoegdheid op de onder het verdrag vallende
gebieden die geen gevolgen hebben voor het Gemeen-
schapsrecht. De Gemeenschap en de lidstaten hebben
derhalve de gedeelde bevoegdheid voor het sluiten van
het verdrag.

(7) Krachtens het verdrag kunnen enkel soevereine staten
toetreden. Om deze reden kan de Gemeenschap het ver-
drag niet bekrachtigen en evenmin tot het verdrag toe-
treden.

(8) Het is derhalve dienstig dat de Raad de lidstaten bij wijze
van uitzondering machtigt om in het belang van de Ge-
meenschap het verdrag te bekrachtigen of tot het verdrag
toe te treden onder de in deze beschikking bepaalde
voorwaarden, met uitzondering evenwel van de lidstaten
die het verdrag al hebben bekrachtigd of er reeds toe zijn
toegetreden.
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(9) Teneinde de toepassing van de communautaire voor-
schriften inzake erkenning en tenuitvoerlegging van be-
slissingen binnen de Gemeenschap te waarborgen, legt
artikel 2 van Beschikking 2003/93/EG de lidstaten de
verplichting op bij de ondertekening van het verdrag
een verklaring af te leggen.

(10) De lidstaten die het verdrag op 1 april 2003 ondertekend
hebben, hebben bij die gelegenheid de in artikel 2 van
Beschikking 2003/93/EG opgenomen verklaring afgelegd.
Andere lidstaten, die het verdrag niet uit hoofde van
Beschikking 2003/93/EG hebben ondertekend, hebben
de bovenbedoelde verklaring na hun toetreding tot de
Europese Unie afgelegd. Sommige lidstaten hebben de
voornoemde verklaring evenwel niet afgelegd en moeten
de verklaring van artikel 2 van deze beschikking derhalve
nu afleggen.

(11) De lidstaten die bij onderhavige beschikking gemachtigd
worden het verdrag te bekrachtigen of tot het verdrag toe
te treden, moeten dit gelijktijdig doen. Ter voorbereiding
van de gelijktijdige neerlegging van hun akten van be-
krachtiging of toetreding dienen deze lidstaten derhalve
informatie uit te wisselen over de stand van de bekrachti-
gings- of toetredingsprocedure.

(12) Het Verenigd Koninkrijk en Ierland nemen deel aan de
aanneming en de toepassing van deze beschikking.

(13) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol
betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan
het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap, neemt De-
nemarken niet deel aan de aanneming van deze beschik-
king, die derhalve niet bindend is voor, noch van toepas-
sing is in Denemarken,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De Raad machtigt België, Duitsland, Ierland, Griekenland,
Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus, Luxemburg, Malta, Nederland,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Finland, Zweden en het
Verenigd Koninkrijk om in het belang van de Gemeenschap 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 verantwoorde-
lijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen (hierna
„het verdrag” genoemd) te bekrachtigen of tot dat verdrag toe te
treden, mits wordt voldaan aan de in de artikelen 3 en 4 ge-
noemde voorwaarden.

2. De tekst van het verdrag is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De Raad machtigt Bulgarije, Cyprus, Letland, Malta, Nederland
en Polen tot het afleggen van de volgende verklaring:

„De artikelen 23, 26 en 52 van het verdrag verlenen de ver-
dragspartijen een zekere flexibiliteit om een eenvoudige en
snelle regeling toe te passen voor de erkenning en tenuitvoer-
legging van beslissingen. De communautaire voorschriften
voorzien in een regeling inzake erkenning en tenuitvoerleg-
ging die minstens even gunstig is als de regeling van het
verdrag. Bijgevolg zullen door een gerecht van een lidstaat
van de Europese Unie gegeven beslissingen die betrekking
hebben op een onder het verdrag vallende aangelegenheid
in … (1) worden erkend en uitgevoerd krachtens de toepasse-
lijke interne voorschriften van het Gemeenschapsrecht (2).

___________
(1) Lidstaat die de verklaring aflegt.
(2) Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad speelt ter

zake een belangrijke rol, omdat zij betrekking heeft op de
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke
verantwoordelijkheid.”.

Artikel 3

1. De in artikel 1, lid 1, genoemde lidstaten nemen de no-
dige stappen teneinde de akten van bekrachtiging van of toetre-
ding tot het verdrag indien mogelijk vóór 5 juni 2010 gelijk-
tijdig neer te leggen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken
van het Koninkrijk der Nederlanden.

2. De in lid 1 genoemde lidstaten wisselen vóór 5 december
2009 in het kader van de Raad informatie met de Commissie
uit over de datum waarop de voor de bekrachtiging of toetre-
ding noodzakelijke parlementaire procedures naar hun inschat-
ting hun beslag zullen hebben gekregen. Op basis hiervan wor-
den de datum en voorwaarden van gelijktijdige neerlegging
bepaald.

Artikel 4

De in artikel 1, lid 1, genoemde lidstaten stellen het ministerie
van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden er
schriftelijk van in kennis wanneer de voor de bekrachtiging of
toetreding noodzakelijke parlementaire procedures hun beslag
hebben gekregen, en delen daarbij mee dat hun akten van be-
krachtiging of toetreding in overeenstemming met deze beschik-
king later zullen worden neergelegd.

Artikel 5

Deze beschikking is van toepassing met ingang van de dag van
publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
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Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot alle lidstaten, uitgezonderd Denemarken, Tsjechië, Estland, Litouwen, Hon-
garije, Slovenië en Slowakije.

Gedaan te Luxemburg, 5 juni 2008.

Voor de Raad
De voorzitter
D. MATE
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