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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is Duits staatsburger en woont in Duitsland. Hij was betrokken bij een rechtszaak in 
België en hij beklaagt zich erover dat hij werd veroordeeld zonder dat hij werd uitgenodigd 
om voor de rechter te verschijnen, zonder in kennis te zijn gesteld van de aanklacht en zonder 
in kennis te zijn gesteld van de datum van de rechtszaak. Ook zou de aanklacht tijdens de 
rechtszitting zijn gewijzigd, werd het vonnis aan het verkeerde adres gezonden, bevatte het 
geen informatie over mogelijkheden en termijnen voor het instellen van beroep, werden 
slechts de volledige persoonsgegevens van één partij vermeld en zou er sprake zijn van 
schending van de bescherming van persoonsgegevens. Indiener meent dat zijn grondrechten 
als EU-burger zijn geschonden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 januari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Indiener is Duits staatsburger en woont in Duitsland. Hij was zelf niet rechtstreeks betrokken 
bij de zaak die hij aankaart: hij is geen partij bij het rechtsgeschil waarvan sprake in het 
verzoekschrift, maar geeft aan dat hij het volgens hem oneerlijke verloop van de rechtszaak 
voor een Belgische burgerlijke rechtbank – in dit geval de Juge de paix – aan de kaak wil 
stellen. 
Bij het rechtsgeschil dat door indiener wordt beschreven, zijn twee EU-burgers betrokken die 
in Brussel wonen. Het geschil heeft betrekking op onenigheid tussen een huurder en zijn 
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huisbaas. Indiener licht toe dat het vonnis van de burgerlijke rechtbank in Brussel – Juge de 
paix – werd geveld bij verstek van de huurder, die niet voor de rechtbank werd gedaagd en 
zelfs niet in kennis werd gesteld van de aanklacht, noch van de datum waarop de hoorzitting 
zou plaatsvinden. 

Ook zou de aanklacht tijdens de rechtszitting zijn gewijzigd, werd het vonnis aan het 
verkeerde adres gezonden, bevatte het geen informatie over mogelijkheden en termijnen voor 
het instellen van beroep, werden slechts de volledige persoonsgegevens van één partij 
vermeld en zou er sprake zijn van schending van de bescherming van persoonsgegevens. 
Indiener meent dat dit een schending inhoudt van de grondrechten die in de EU worden 
gewaarborgd.

Tot slot zou de Belgische burgerlijke rechtbank de persoonsgegevens van de huurder 
doorgegeven hebben aan een vereniging die heeft aangeboden om te helpen als de huurder uit 
zijn appartement gezet zou worden, wat een schending inhoudt van het recht op 
gegevensbescherming.

Uit hoofde van de Verdragen waarop de Europese Unie stoelt, heeft de Commissie geen 
algemene bevoegdheden om bij de lidstaten te interveniëren op het vlak van de grondrechten. 
Zij kan uitsluitend optreden indien sprake is van een inbreuk op een Europese wet. 

Bovendien is het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie niet van toepassing op 
elke situatie van vermeende schending van grondrechten. Volgens artikel 51, lid 1, is het 
Handvest immers uitsluitend gericht tot de lidstaten wanneer zij het recht van de Unie ten 
uitvoer leggen. Bovendien is in artikel 6, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie 
vastgelegd dat “de bepalingen van het Handvest geenszins een verruiming inhouden van de 
bevoegdheden van de Unie zoals bepaald bij de Verdragen.” 

Op basis van de informatie die in dit verzoekschrift wordt verstrekt, en onverminderd de 
kwestie rond de bescherming van persoonsgegevens, die hieronder wordt behandeld, lijkt de 
kwestie die door indiener wordt aangekaart geen verband te houden met de tenuitvoerlegging 
van EU-recht.

Het rechtsgeschil waar het hier om gaat, deed zich voor in de context van een burgerlijke 
procedure van louter binnenlandse aard die niet tot de bevoegdheden van de Europese Unie 
behoort. De meest relevante instrumenten van het Europees recht die van toepassing zijn op 
het civiel recht hebben enkel betrekking op zaken met een internationaal aspect, dat hier lijkt 
te ontbreken. 

Indiener verwijst naar de fouten die naar verluidt zijn begaan bij de betekening en 
kennisgeving van gerechtelijke stukken. In dat verband moet erop worden gewezen dat de 
Verordening inzake de betekening en de kennisgeving van stukken (Verordening (EG) nr. 
1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de 
betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken 
in burgerlijke of in handelszaken) enkel van toepassing is wanneer een gerechtelijk of 
buitengerechtelijk stuk van een lidstaat naar een andere lidstaat moet worden verzonden ter 
betekening of kennisgeving aldaar (artikel 1, lid 1, van de verordening). In dit geval 
verblijven beide partijen bij het rechtsgeschil in dezelfde lidstaat (België) en lijkt de zaak 
betrekking te hebben op een appartement in Brussel.
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Hetzelfde geldt voor andere relevante EU-instrumenten, zoals de Verordening voor geringe 
vorderingen (Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 
juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen), die enkel 
van toepassing is op grensoverschrijdende zaken, zoals bepaald in de artikelen 2 en 3.

Aangezien er geen verband bestaat met EU-wetgeving, kan niet door de Commissie worden 
onderzocht of het Handvest in dit geval geëerbiedigd is. In zulke gevallen is het de taak van 
de lidstaten en van hun gerechtelijke autoriteiten om ervoor te zorgen dat de grondrechten 
effectief worden geëerbiedigd en beschermd in overeenstemming met hun nationale 
wetgeving en de internationale verplichtingen op het vlak van de mensenrechten. 

Verder kan eenieder die van mening is dat de rechten of vrijheden zijn geschonden die hem of 
haar krachtens het Europees Verdrag voor de rechten van de mens toekomen, een klacht 
indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Raad van Europa, 67075 
Strasbourg Cedex, Frankrijk), nadat alle nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput.

In Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van persoonsgegevens is bepaald dat de 
verwerking van persoonsgegevens enkel wettig is als zij geoorloofd is. Artikel 7 van Richtlijn 
95/46 schrijft voor dat de verwerking van persoonsgegevens bijvoorbeeld mag geschieden als 
de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene. Dit kan 
als grondslag hebben gediend voor de doorgifte van de persoonsgegevens van de huurder door 
de rechtbank aan de vereniging die hulp biedt aan personen die het risico lopen uit hun huis te 
worden gezet; Onverlet de bevoegdheid van de Commissie als hoedster van de Verdragen valt 
het toezicht op en de handhaving van wetgeving inzake gegevensbescherming binnen de 
bevoegdheid van de nationale autoriteiten, in het bijzonder de autoriteiten voor het toezicht op 
de bescherming van persoonsgegevens en de rechtbanken. 

Op basis van de elementen die door indiener zijn aangedragen, kan de Commissie deze zaak 
niet in behandeling nemen wat de vermeende schending van de grondrechten betreft. 

Als indiener van mening blijft dat het recht op gegevensbescherming van de personen namens 
wie hij in dit verzoekschrift optreedt, geschonden is, dan kan hij eventuele klachten 
rechtstreeks richten tot de Belgische toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming.


