
 

Europese Commissie, 1049 Brussel, België. Tel. +32 22991111  
Kantoor: MO59 2/68. Tel. (doorkiesnummer) +32 229-56567. Fax +32 22996457. E-mail: just-a1-civil-justice@ec.europa.eu  

 

EUROPESE COMMISSIE 
DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE EN CONSUMENTENZAKEN 
 
Directoraat A: Civiel en Handelsrecht 
Eenheid A.1: Civiel Recht 
 

 

Brussel,  
JUST/A1/HG/im/just.a.1(2020)2772241 
Ares(2020)2192598 
 
Dhr. E. Hof 
Melkkelder 43  
9205 DC Drachten  
Nederland 

eelze@eelze.nl 

 

Geachte heer Hof, 

Uw  brief  van  11  april  2020  aan  commissaris  Reynders  is  ter  beantwoording  aan  mij 
doorgezonden. 

In uw brief stelt u de wijze waarop de Tsjechische rechtbanken uw zaak hebben behandeld 
aan  de  orde,  met  name  wat  betreft  de  berekening  en  toelichting  van  de  vastgestelde 
onderhoudsverplichtingen. U beklaagt zich ook over het feit dat de Tsjechische nationale 
wet voorziet in gevangenisstraf bij niet-betaling van de vastgestelde 
onderhoudsverplichting. U verzoekt de Commissie namens u te interveniëren. 

In onze eerdere antwoorden aan u, namelijk op 11 mei 2015, 28 september 2015, 28 april 
2016, 8 september 2017, 26 oktober 2017 en 28 februari 2018, hebben wij uiteengezet dat 
het rechtskader van de Europese Unie (met name het Protocol van 2007 inzake het recht 
dat  van  toepassing  is  op  onderhoudsverplichtingen  en  Verordening  (EG)  nr.  4/2009 
betreffende onderhoudsverplichtingen), de rechter in de lidstaten geen verplichting oplegt 
om in de alimentatiebeslissing een gedetailleerde of mathematische berekening van de te 
betalen alimentatie op te nemen. 

In punt 183 van het toelichtend verslag over het protocol van 2007 1, dat is gepubliceerd 
door de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht, staat immers duidelijk dat: 
“[…] rekening houden met de behoeften en middelen niet noodzakelijkerwijs een 
beoordelingsbevoegdheid voor de autoriteit in het onderhavig geval met zich meebrengt, 
maar  dat  dit  indirect  gebaseerd  kan  zijn  op  de  manier  waarop  het  uit  het  toepasselijk 
recht voortvloeiend onderhoud wordt berekend […]”. Daaruit volgt dat het in artikel 14 
van het protocol genoemde rekening houden met “de behoeften van de schuldeiser en de 
middelen van de schuldenaar” een beoordelingsbevoegdheid van de rechter kan inhouden, 
maar  dat  er  geen  verplichting  bestaat  om  een  strikte  mathematische  berekening  toe  te 
passen.  Er  is  dus  geen  bepaling  die  de  rechter  in  de  lidstaten  verplicht  om  bij  de 
berekening van de onderhoudsverplichting een strikte formule toe te passen. Dat betekent 
dat de Commissie bij het toezicht op de uitvoering van het protocol niet bevoegd is om de 

                                                 

1 https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=4898 

Ref. Ares(2020)2763810 - 28/05/2020



rechter  in  de  lidstaat,  in  uw  geval  Tsjechië,  te  verzoeken  een  dergelijke  berekening  te 
verstrekken. 

Beide bovengenoemde kwesties, dat wil zeggen de concrete berekening van de 
onderhoudsverplichting  en  het  vermelden  van  die  berekening  in  de  motivering  van  de 
gerechtelijke beslissing, vallen buiten de reikwijdte van het EU-recht en daarom buiten de 
bevoegdheid van de Commissie om toezicht te houden op de lidstaten en handhavend op 
te treden. 

Wat betreft uw klacht over het feit dat de Tsjechische wet in gevangenisstraf voorziet bij 
niet-betaling  van  alimentatie:  ook  dat  feit  valt  buiten  het  EU-recht  op  het  gebied  van 
onderhoud.  De  juridische  soevereiniteit  van  de  lidstaten  houdt  in  dat  zij  regels  mogen 
vaststellen op gebieden waarop het EU-recht niet van toepassing is, en wel op een wijze 
die  niet  in  strijd  is  met  de  beginselen  van  het  EU-recht.  Het  feit  dat  de  Tsjechische 
wetgeving voorziet in gevangenisstraf bij het niet voldoen aan een onderhoudsbeslissing, 
maakt volgens ons geen inbreuk op het EU-recht. 

Gezien de bovenstaande conclusies bevestigt de Commissie nogmaals haar standpunt dat 
zij  alle  aspecten  van uw zaak zorgvuldig heeft onderzocht, en dat er geen  duidelijke of 
systematische inbreuk op het EU-recht door de Tsjechische autoriteiten is vastgesteld. 
 
Tot slot willen wij u meedelen dat het directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken, 
overeenkomstig de Bestuurlijke Gedragscode voor het personeel van de Europese 
Commissie bij de contacten met het publiek 2, na alle aspecten van uw geval in ruime mate 
in aanmerking te hebben genomen, over dit onderwerp verder niet met u zal 
corresponderen, aangezien alle relevante kwesties in overweging zijn genomen en wij u in 
deze kwestie geen verdere bijstand kunnen verlenen. 
 
Hoogachtend, 

 

 

 
Andreas Stein  

Hoofd van de eenheid  
(e-handtekening) 
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