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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over verbetering van de toegang tot justitie: rechtsbijstand in grensoverschrijdende 
geschillen van civiel- of handelsrechtelijke aard
(2012/2101(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien Richtlijn 2003/8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot verbetering van de 
toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen, door middel van 
gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij die geschillen1,

– gezien het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité van 23 februari 2012 over de toepassing van 
Richtlijn 2003/8/EG tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende 
geschillen, door middel van gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende 
rechtsbijstand bij die geschillen (COM(2012)0071),

– gezien artikel 47, lid 3, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien het Verdrag van 's-Gravenhage van 25 oktober 1980 inzake de toegang tot de 
rechter in internationale gevallen,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en het advies van de Commissie 
interne markt en consumentenbescherming (A7-0000/2013),

A. overwegende dat artikel 47, lid 3, van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie bepaalt dat rechtsbijstand wordt verleend aan diegenen die niet over toereikende 
financiële middelen beschikken, voor zover die bijstand noodzakelijk is om de 
daadwerkelijke toegang tot de rechter te waarborgen;

B. overwegende dat Richtlijn 2003/8/EG van de Raad bepalingen bevat die waarborgen dat 
burgers bij grensoverschrijdende geschillen toegang hebben tot de rechter;

C. overwegende dat de belangrijkste bepaling van deze richtlijn waarborgt dat rechtsbijstand 
niet kan worden geweigerd om de enkele reden dat een geschil een grensoverschrijdend 
karakter heeft, en dat elke lidstaat dus zijn eigen rechtsbijstandssysteem kan organiseren, 
maar dit moet openstellen voor personen uit andere lidstaten;

D. overwegende dat de richtlijn tevens de voorwaarden vaststelt waaronder 
grensoverschrijdende rechtsbijstand kan worden toegekend, en dat deze voorwaarden 
betrekking hebben op de financiële middelen, de grond van het geschil en het 
grensoverschrijdende karakter van het geschil;

E. overwegende dat rechtsbijstand alleen wordt toegekend aan personen wier financiële 
situatie zodanig is dat zij zonder rechtsbijstand geen toegang tot de rechter hebben;

                                               
1 PB L 26 van 31.1.2003, blz. 41.
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F. overwegende dat de economische situatie van een persoon wordt beoordeeld aan de hand 
van richtsnoeren die van kracht zijn in de lidstaat waar de zaak wordt behandeld en dat 
een aantal lidstaten een vaste drempel heeft vastgesteld;

G. overwegende dat die drempels van lidstaat tot lidstaat aanzienlijk verschillen en dat een 
burger die in de ene lidstaat voor rechtsbijstand in aanmerking komt, in een andere lidstaat 
geacht wordt deze kosten zelf te kunnen dragen, en dat artikel 5, lid 4, van de richtlijn dit 
probleem enigszins lijkt te erkennen;

H. overwegende dat, om iets aan deze discrepanties te doen, overwogen moet worden of 
burgers de mogelijkheid moeten krijgen om in hun lidstaat van verblijf een verzoek om 
rechtsbijstand in te dienen en het verzoek ook door die lidstaat te laten beoordelen;

I. overwegende dat het voor burgers en voor de autoriteiten die de richtlijn moeten toepassen 
veel eenvoudiger is als burgers bij grensoverschrijdende verzoeken om rechtsbijstand 
mogen kiezen of hun verzoek wordt beoordeeld door hun lidstaat van verblijf of door de 
lidstaat waar de zaak wordt behandeld of de beslissing ten uitvoer wordt gelegd;

J. overwegende dat bij een dergelijke vrije keus de autoriteiten van de lidstaten hun eigen 
criteria kunnen toepassen en het verzoek niet hoeven door te sturen of de voorwaarden en 
richtsnoeren van andere lidstaten hoeven toe te passen;

K. overwegende dat aan burgers wier recht op rechtsbijstand is erkend door de lidstaat van 
verblijf een certificaat kan worden verstrekt, waarvan de geldigheid door de autoriteiten 
van de lidstaat waar de zaak wordt behandeld of de beslissing ten uitvoer wordt gelegd,
wordt erkend;

L. overwegende dat grensoverschrijdende rechtsbijstand overeenkomstig de richtlijn ook de 
kosten omvat die verband houden met het grensoverschrijdende karakter van het geschil, 
zoals de kosten van tolken, kosten voor vertaling en reiskosten;

M. overwegende dat het Verdrag van 's-Gravenhage van 25 oktober 1980 inzake de toegang 
tot de rechter in internationale gevallen vergelijkbare bepalingen bevat op internationaal 
niveau; overwegende dat dit verdrag echter slechts in 17 van de 27 lidstaten van kracht is;

N. overwegende dat de overige lidstaten daarom aangespoord moeten worden tot 
ondertekening of ratificatie van dit verdrag;

Toepassing van Richtlijn 2003/8/EG

1. complimenteert de Commissie met de indiening van het verslag over de toepassing van 
Richtlijn 2003/8/EG;

2. stelt met tevredenheid vast dat alle lidstaten de richtlijn hebben omgezet; constateert 
echter dat er tussen de lidstaten enkele interpretatieverschillen bestaan met betrekking tot 
de werkingssfeer van de richtlijn;

Meer bekendheid geven aan het recht op grensoverschrijdende rechtsbijstand

3. betreurt dat relatief weinig burgers en beoefenaars van juridische beroepen op de hoogte 
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zijn van de bij de richtlijn verleende rechten;

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten maatregelen te nemen om meer bekendheid te 
geven aan het recht op grensoverschrijdende rechtsbijstand in burgerlijke en 
handelszaken, en daarmee het vrij verkeer van personen te bevorderen;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten voorts om een doeltreffende informatiecampagne 
te starten om een groot aantal potentiële begunstigden en beoefenaars van juridische 
beroepen te kunnen bereiken;

6. wijst erop dat om het publiek toegang te geven tot informatie over rechtsbijstand, gebruik 
kan worden gemaakt van moderne technologieën en communicatiemiddelen;

Het waarborgen van deskundige rechtsbijstand

7. is van oordeel dat er databanken moeten worden opgezet van beoefenaars van juridische 
beroepen met voldoende talenkennis en kennis op het gebied van vergelijkend recht om 
rechtsbijstand in grensoverschrijdende rechtszaken te kunnen verlenen, om er op die 
manier voor te zorgen dat rechtsbijstand wordt geleverd door personen die daartoe 
gekwalificeerd zijn;

8. is van oordeel dat het wenselijk is cursussen te organiseren om beoefenaars van juridische 
beroepen bij te scholen op het gebied van grensoverschrijdende geschillen en daarbij de 
nadruk te leggen op taalonderwijs en vergelijkend recht;

De toepassing van de richtlijn verbeteren ten bate van de burgers

9. benadrukt dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat de procedures voor het indienen 
van een verzoek om rechtsbijstand eenvoudig zijn, zodat burgers dat zelf kunnen doen, 
zonder hulp van een juridisch adviseur;

10. stelt de lidstaten voor na te gaan in hoeverre het wenselijk is in elk rechtsgebied één 
enkele autoriteit aan te wijzen die bevoegd is op het gebied van grensoverschrijdende 
rechtsbijstand, zodat de bevoegdheid bij één instantie komt te liggen en de zichtbaarheid 
van de regeling wordt vergroot;

11. stelt voor personen die een verzoek om rechtsbijstand willen indienen de vrije keus te 
bieden om dat in hun lidstaat van verblijf of in de lidstaat waar de zaak wordt behandeld 
of de beslissing ten uitvoer wordt gelegd te doen; merkt op dat de autoriteiten van elke 
lidstaat in het kader van een dergelijke regeling bij de beoordeling van verzoeken om 
rechtsbijstand dan hun eigen criteria kunnen toepassen;

12. vindt dat een besluit tot toekenning van rechtsbijstand, genomen door de autoriteiten van 
een lidstaat van verblijf en gestaafd door een gemeenschappelijk certificaat, ook 
rechtskracht dient te hebben in de lidstaat waar de zaak wordt behandeld of de beslissing 
ten uitvoer wordt gelegd;

13. vindt dat de kosten van of in verband met het moeten verschijnen voor de rechter of de 
autoriteit die het verzoek om rechtsbijstand beoordeelt eveneens gedekt moeten worden;
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14. verzoekt de Commissie een voorstel tot wijziging van de richtlijn in te dienen conform het 
hierboven gestelde, mogelijkerwijs in het kader van een nieuwe Code voor rechtsbijstand;

Het bevorderen van alternatieve vormen van rechtsbijstand

15. dringt er bij de lidstaten op aan efficiëntere regelingen voor de samenwerking tussen 
overheidsinstanties en niet-gouvernementele organisaties te ontwikkelen om 
rechtsbijstand en juridisch advies voor burgers toegankelijker te maken;

16. spreekt zijn waardering uit voor de talrijke initiatieven op het gebied van kosteloze 
rechtsbijstand die hun nut in de praktijk hebben bewezen, waaronder organisaties die pro 
bono werken of bureaus voor rechtshulp;

17. spoort de lidstaten aan te zorgen voor beschikbaarheid van en eenvoudige toegang tot 
rechtsbijstand in de precontentieuze fase, zoals advisering over alternatieve 
geschillenbeslechting, die vaak veel goedkoper is en sneller verloopt dan een procedure 
voor de rechter;

De internationale aspecten van rechtsbijstand

18. verzoekt de lidstaten die het Verdrag van 's-Gravenhage van 25 oktober 1980 inzake de 
toegang tot de rechter in internationale gevallen nog niet hebben ondertekend en/of 
geratificeerd dat alsnog te doen, omdat daardoor de toegang van burgers tot de rechter 
buiten de Europese Unie verbetert;

o

o          o

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de lidstaten.
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TOELICHTING

Richtlijn 2003/8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot verbetering van de toegang tot de 
rechter bij grensoverschrijdende geschillen, door middel van gemeenschappelijke 
minimumvoorschriften betreffende de rechtsbijstand bij die geschillen is voor de Europese 
burgers een zeer belangrijke wettekst, aangezien deze richtlijn ertoe strekt de minder bedeelde 
leden van de samenleving ook toegang tot de rechter in andere lidstaten te geven, bijvoorbeeld 
wanneer zij hun recht op vrij verkeer uitoefenen of gebruik maken van de interne markt.

1. Toepassing van de richtlijn

De richtlijn wordt sedert 2004 toegepast. In 2012 diende de Commissie voor het eerst een 
verslag in over de toepassing van de richtlijn.

De rapporteur is ingenomen met het verslag van de Commissie en stelt met tevredenheid vast 
dat de Commissie heeft geconstateerd dat de lidstaten de richtlijn over het algemeen met 
succes toepassen. De Commissie merkt op dat een aantal lidstaten afzonderlijke bepalingen 
niet volledig heeft omgezet; in die gevallen moet de Commissie gebruik maken van de 
bevoegdheden die zij uit hoofde van de Verdragen heeft om te waarborgen dat het recht van 
de Unie wordt toegepast.

De richtlijn is uitsluitend van toepassing op burgerlijke en handelszaken en ziet met name niet 
op strafzaken en publiekrechtelijke geschillen. De begrippen burgerlijke zaak en handelszaak 
moeten worden uitgelegd conform de zelfstandige definitie van deze begrippen binnen het 
EU-recht, hetgeen inhoudt dat het kan voorkomen dat geschillen die in sommige lidstaten 
worden beschouwd als publiekrechtelijk geschil, toch onder de bepalingen van de richtlijn 
vallen.

2. Bekendheid van de richtlijn bij de burgers

Het belangrijkste probleem met betrekking tot de richtlijn is de onbekendheid ervan. De 
Commissie heeft vastgesteld dat slechts 12% van de burgers op de hoogte is van het recht op 
grensoverschrijdende rechtsbijstand1. Als burgers niet weten dat zij in bepaalde gevallen 
aanspraak kunnen maken op grensoverschrijdende rechtsbijstand, zullen zij in een dergelijke 
situatie naar alle waarschijnlijkheid van dat recht geen gebruik maken.

Het is daarom belangrijk maatregelen te treffen om de kennis over grensoverschrijdende 
rechtsbijstand, en met name bij beoefenaars van juridische beroepen, te verbeteren.

3. Praktische verbeteringen

Als rechtsbijstand wordt toegekend en een raadsman wordt aangewezen, kan het voorkomen 
dat de raadsman en de cliënt moeite hebben met communiceren omdat zij onvoldoende 
talenkennis hebben of onbekend zijn met elkaars rechtsstelsels. Er moeten dan ook 
maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat in zo'n geval een raadsman wordt 

                                               
1 Eurobarometer nr. 351: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_351_en.pdf.
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aangewezen die de taal van de begunstigde voldoende beheerst en kennis heeft van het 
buitenlandse rechtsstelsel. Daartoe kunnen bijvoorbeeld databanken worden opgezet van 
beoefenaars van juridische beroepen met die vaardigheden, daar waar dergelijke databanken 
nog niet bestaan.

Om de deskundigheid verder te verbeteren, kunnen de lidstaten overwegen om binnen hun 
jurisdictie één autoriteit aan te wijzen, belast met de verzending en ontvangst van de 
verzoeken, om er op die manier voor te zorgen dat de functionarissen die deze zaken 
behandelen voldoende ervaring hebben. Als verzoeken om grensoverschrijdende 
rechtsbijstand gedecentraliseerd worden beoordeeld, krijgen personen die zich met de 
behandeling hiervan bezighouden slechts een gering aantal dossiers onder ogen, zodat het 
gevaar bestaat dat zij onvoldoende ervaring hebben om de verzoeken op de juiste wijze te 
beoordelen.

Een ander actueel probleem is dat de lidstaten voor de toekenning van rechtsbijstand 
verschillende drempels en richtsnoeren hanteren. Het gevolg hiervan is dat personen die in de 
lidstaat van verblijf recht hebben op rechtsbijstand, dat niet altijd hebben in de lidstaat waar 
een geschil ontstaat.

Met het oog hierop en omdat het voor de autoriteiten van de lidstaat van verblijf wellicht 
gemakkelijker is om met de verzoeker te communiceren en zijn financiële situatie te 
boordelen, wil de rapporteur een nieuw voorstel doen: verzoekers moeten kunnen kiezen of 
zij een verzoek om rechtsbijstand indienen in de lidstaat van verblijf of in de lidstaat waar de 
rechtsbijstand nodig is. Daarbij kan iedere autoriteit zijn eigen drempels en richtsnoeren 
toepassen. Indien rechtsbijstand wordt toegekend door de autoriteit van de lidstaat van 
verblijf, dient de burger een certificaat te worden verstrekt waaruit zijn recht op rechtsbijstand 
blijkt. Dat certificaat moet dan door de autoriteiten van de andere lidstaat worden 
geëerbiedigd, zonder dat het verzoek opnieuw beoordeeld wordt.

Deze werkwijze is voor de burgers (en de betrokken autoriteiten) veel gemakkelijker en 
bovendien een stuk sneller.

De Commissie wordt daarom verzocht een voorstel tot wijziging van de richtlijn in te dienen 
overeenkomstig het hierboven gestelde.

5. Internationale betrekkingen

Het Verdrag van 's-Gravenhage van 25 oktober 1980 inzake de toegang tot de rechter bevat 
vergelijkbare bepalingen inzake het recht op rechtsbijstand, die van toepassing zijn op 
internationaal niveau. Het aantal staten waar dit verdrag van kracht is, is nog relatief klein, 
maar wordt wel steeds groter. Van de 27 lidstaten passen slechts 17 dit verdrag toe. De 
lidstaten moeten aangemoedigd worden het verdrag te ondertekenen, indien nodig bij een 
besluit van de Raad, omdat hun burgers dan eveneens gebruik kunnen maken van het recht op 
rechtsbijstand in een aantal derde landen.


