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Deze zaak toont aan hoe moeilijk het is de juiste oplossing te vinden voor een zaak van 

internationale kinderontvoering. Na een emotioneel haast onvergeeflijke daad, begint een 

kluwen aan juridische procedures waar niemand nog aan uit kan. 

 

De regel van het Kinderontvoeringsverdrag van Den Haag (1980) is dat een kind dat 

wederrechtelijk wordt overgebracht naar of vastgehouden in een Staat buiten zijn of haar 

gewone verblijfplaats, onmiddellijk wordt teruggestuurd naar de Staat van de gewone 

verblijfplaats. Als de ouders het niet eens kunnen geraken over waar de kinderen voortaan 

zullen wonen, en juridische procedures onvermijdelijk zijn, dan zullen deze procedures 

plaatsvinden in het land van de gewone verblijfplaats van het kind. De gerechten van dit land 

hebben algemene bevoegdheid over ouderlijke verantwoordelijkheid (art. 8 Verordening nr. 

2201/2003, Brussel II bis). Een betere weg naar een oplossing is natuurlijk bemiddeling, en 

verschillende organisaties zetten daar zwaar op in. 

 

De rechtbank van de plaats van ontvoering mag de terugkeer enkel in bijzondere 

omstandigheden weigeren. In het geval Bradbrooke gebruikte de Poolse rechtbank een van de 

weigeringsgronden: volgens deze rechtbank was er een risico voor het kind als hij zou 

terugkeren. 

 

Omdat het kind van één EU-lidstaat (België) naar een andere (Polen) werd ontvoerd, gold de 

zogenaamde tweede kans-procedure (art. 11,6-11,8 Brussel II bis). Dit betekent dat de 

weigering van terugkeer van de Poolse rechter niet definitief is. De Belgische rechter mag 

zich opnieuw over de zaak buigen en mag vinden dat het kind toch moet terugkomen. Deze 

regel is ingevoerd als compromis in Brussel II bis in 2003: een aantal lidstaten vonden dat de 

terugkeer te vaak werd geweigerd. De tweede kans-procedure zorgt voor veel verwarring en 

vertraging. Het is ook tegenstrijdig met de idee van wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten. 

Naar mijn mening zou de nieuwe versie van Brussel II bis, waarvoor de Commissie een 

voorstel aan het voorbereiden is, deze vreemde, onlogische en conflict-vergrotende procedure 

moeten afschaffen.
1
 

 

De vraag die centraal stond voor het Hof van Justitie in de Bradbrooke zaak, is welk gerecht 

de tweede-kans procedure hoort. Het Belgisch Ger. W. heeft kinderontvoeringszaken 

geconcentreerd bij een beperkt aantal gerechten (art. 1322ter en 633sexies Ger. W): enkel de 

familierechtbanken die zitting houden op de plaats van het hof van beroep plus Eupen. Dit is 

een goede zaak, die overeenkomt met de Aanbevelingen van de Bijzondere Commissie van de 

Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht in het domein van kinderbescherming.
2
 

Dit laat specialisering toe en versnelt de terugkeerprocedure. 

                                                 
1
 De Centre of Private International Law van de Universiteit van Aberdeen is bezig met een onderzoek over de 

tweede kans-procedure: zie http://www.abdn.ac.uk/law/research/conflicts-of-eu-courts-on-child-abduction-

417.php. 
2
 Permanent Bureau van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht, “Conclusions et 

Recommandations de la Quatrième réunion de la Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention 
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Maar het Ger. W. heeft de concentratie doorgetrokken voor de tweede kans-procedure en 

bepaalt dat de tweede kans-procedure voorgaat op reeds hangende procedures in dezelfde 

zaak.
3
 Dit is minder evident. Het is immers mogelijk, zoals in deze zaak is gebeurd, dat het 

dispuut over de ouderlijke verantwoordelijkheid (ten gronde) reeds ver gevorderd is en dat 

deze niet bij een van de aangeduide rechtbanken plaatsvindt. Volgens het Belgische recht 

moet de procedure ten gronde dan wachten op de tweede kans-procedure. Dat komt niet 

overeen met de bedoeling van de wetgever, en zeker niet met de doelstelling van snelheid en 

efficiëntie. Het zou toch veel zinvoller zijn om de rechter die reeds ten gronde is gevat, en die 

misschien reeds bewijs heeft verzameld, te laten oordelen over de terugkeer. Deze 

interpretatie strookt trouwens met de woorden van art. 11,8, dat verwijst naar "een latere 

beslissing die de terugkeer van het kind met zich brengt". Deze latere beslissing kan dus gaan 

over de ouderlijke verantwoordelijkheid in brede zin en hoeft niet enkel de ontvoering als 

onderwerp te hebben. 

 

De rechter van het hof van beroep te Brussel heeft een goede oplossing gevonden voor de 

zaak. Als rechter die ten gronde bevoegd was, trok zij de zaak naar zich toe, met de 

toestemming van het Hof van Justitie (dat haar binnen de twee maanden antwoordde). 

 

Het Hof vindt niet dat het Belgische Ger. W. strijdig is met het EU-recht. Toch moeten 

rechters deze bepalingen in het licht van het EU-recht interpreteren. Het Hof is terughoudend 

om in te mengen in het nationaal procesrecht van de lidstaten. 

 

De uiteindelijke uitkomst van de zaak toont het getouwtrek om een kind aan. Er zijn alleen 

maar verliezers in dit geval. Het is spijtig dat het recht te veel mogelijkheden biedt om het 

conflict op te drijven.  

  

                                                                                                                                                         
de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (22-28 mars 2001) 

http://www.hcch.net/upload/concl28sc4_e.pdf, p. 10. 
3
 In art. 1322decies is de verwijzing naar Eupen niet opnieuw opgenomen, maar dit is wellicht een vergissing, zie 

ook F. Collienne en S. Pfeiff, “Les enlèvements internationaux d’enfants. Convention de La Haye et Règlement 

Bruxelles IIbis. Pratique et questions de procédure” Rev.Trim.Dr.Fam. 2009, 351-399, 377. 


