Woont uw minderjarige kind in het buitenland, bijvoorbeeld bij zijn andere ouder? Dan kan
de vraag rijzen welk recht van toepassing is bij maatregelen van kinderbescherming. Dit kan
nogal uitmaken voor het geboden niveau van kinderbescherming. Denk aan maatregelen op
het vlak van ouderlijke verantwoordelijkheid, gezag, hoofdverblijf van het kind,
omgangsregeling, voogdij of curatele. Zelfs wanneer de Nederlandse rechter in een
internationale situatie bevoegd is, komt het voor dat hij deze maatregelen beoordeelt naar
buitenlands recht. Alle reden dus, om u vooraf deskundig te laten adviseren.

Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996
Op 1 mei 2011 is Nederland partij geworden bij het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996. Dit
verdrag komt in de plaats van een verdrag uit 1961. Het nieuwe verdrag kent een veel gedetailleerdere
regeling van de internationale kinderbescherming. Niet alleen het toepasselijke recht, maar ook de
internationale bevoegdheid van de rechter en de erkenning van buitenlandse
kinderbeschermingsmaatregelen worden geregeld.

Brussel IIbis
Heeft de minderjarige zijn gewone verblijfplaats in een lidstaat van de EU of is de getroffen
buitenlandse maatregel afkomstig uit een andere EU-lidstaat? Dan heeft ten aanzien van de
bevoegdheid en de erkenning de regeling uit de Europese Brussel IIbis-Verordening voorrang boven het
verdrag. Deze verordening bevat echter geen regels voor het toepasselijke recht.

Toepasselijk recht
De Nederlandse rechter is doorgaans alleen bevoegd maatregelen van kinderbescherming te nemen
indien het kind zijn of haar gewone verblijfplaats in Nederland heeft. Is de Nederlandse rechter
bevoegd, dan past hij meestal ook Nederlands recht toe op de te treffen maatregelen. Wanneer een
adequate bescherming van het kind dit verlangt, kan hij echter ook het recht van een ander land
waarmee de omstandigheden nauw verband houden toepassen.

Conclusie
Wenst u ten aanzien van uw in het buitenland woonachtige minderjarige kind bijvoorbeeld het
hoofdverblijf gewijzigd te zien, de bestaande gezagsregeling te veranderen of een omgangsregeling
vast te stellen, dan is het van belang welke rechter bevoegd is daarover te oordelen en welk recht
daarop zal worden toegepast. Dit zal niet altijd het Nederlandse recht zijn.
Graag zijn wij u behulpzaam uw weg te vinden in de wirwar van regels op dit terrein. Ook beoordelen
wij graag met u de geldigheid van eventuele in het buitenland getroffen
kinderbeschermingsmaatregelen in Nederland.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Jan-Ger Knot
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