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Betreft: Verzoekschrift 0151/2008, ingediend door Aleksander Ruszczyk (Poolse 
nationaliteit), over discriminatie van Oost-Europese EU-burgers in Nederland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over discriminatie van EU-burgers door de Nederlandse staat. Volgens 
hem wordt hij als niet-Nederlander bij een rechtszaak op ongelijke wijze behandeld, terwijl 
hij volgens internationale regelgeving recht heeft op dezelfde behandeling als Nederlanders. 
Indiener stelt dat hij geen gelijke toegang heeft tot de rechter en niet de kostenloze vertaling 
en vertolking ontvangt waarop hij als buitenlander die de taal niet machtig is, recht heeft. Ook 
worden gerechtelijke stukken - ondanks zijn verzoek om deze in het Engels te ontvangen -
alleen in het Nederlands toegestuurd. Hij beklaagt zich voorts over discriminatie en ongelijke 
behandeling bij de toelating tot een cursus Nederlands (inburgeringscursus). Deze staat 
volgens hem open voor alle buitenlanders, maar niet voor EU-burgers. Hij verzoekt het 
Europees Parlement om hulp.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 juni 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Indiener van het verzoekschrift is een Pool die in Nederland woont (wel dient te worden 
opgemerkt dat het adres op het verzoekschrift een adres in Polen is). Indiener geeft aan dat hij 
zijn echtgenote gevolgd is naar Nederland. Zij is wetenschapper en is in het kader van een 
Marie Curie-beurs voor twee jaar verbonden aan de Universiteit van Wageningen. Hij heeft 
tal van klachten over de Nederlandse autoriteiten. Hij zou bij een rechtszaak niet op gelijke 
wijze behandeld zijn als Nederlandse staatsburgers, wat in strijd is met het Europees Verdrag 
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tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en met de 
Nederlandse grondwet. Verweerder zou in het kader van een gerechtelijke procedure niet 
hebben kunnen beschikken over vertaling/vertolking, de Nederlandse wetgeving is niet 
beschikbaar in het Engels, een taal die indiener machtig is, enz. Hij verwijst ook naar een 
gerechtelijke procedure die tegen hem zou zijn ingesteld door een incassobureau en naar het 
feit dat de dagvaarding die hij daarvoor ontvangen heeft in het Nederlands betekend is, en niet 
zoals gevraagd in het Engels. 

Indiener uit zeer uiteenlopende beschuldigingen, maar hoofdzakelijk betreffen zij de toegang 
tot de rechter in de ruime zin van het woord waaronder vertaling/vertolking voor de 
rechtbanken. 

Net zoals de andere lidstaten van de EU heeft Nederland een wet op de door de overheid 
gesubsidieerde rechtsbijstand om minder draagkrachtige natuurlijke en rechtspersonen 
(ongeacht hun nationaliteit) te helpen de kosten van een gerechtelijke procedure te betalen. 
Informatie over rechtsbijstand in Nederland is te verkrijgen bij het Bureau Rechtshulp of bij 
de Raad voor Rechtsbijstand. Informatie over gerechtelijke procedures en rechtssystemen in 
Nederland, en meer bepaald over rechtsbijstand, is beschikbaar op de website van het 
Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken 
(http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_net_nl.htm.). Deze informatie is 
beschikbaar in verschillende talen van de Gemeenschap, waaronder het Pools
http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_net_pl.htm. 

Het is misschien nuttig eraan te herinneren dat de Raad in januari 2003 een richtlijn heeft 
aangenomen over rechtsbijstand: Richtlijn 2003/8/EG van de Raad van 27 januari 20031 tot 
verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen, door middel 
van gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij die geschillen. 
Deze richtlijn strekt ertoe de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende geschillen te 
verbeteren door de vaststelling van gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende 
rechtsbijstand.

Wat betreft het verzenden van stukken is Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 
29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en 
buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of handelszaken, bedoeld om de verzending en 
betekening of kennisgeving van stukken tussen de lidstaten te versnellen. Artikel 4, lid 3 van 
die verordening bepaalt dat het te verzenden stuk vergezeld moet gaan van een aanvraag die 
moet worden ingevuld in de taal van de plaats waar de betekening of kennisgeving plaatsvindt 
of in een andere door de aangezochte lidstaat aanvaarde taal. 

Deze bepaling is in dit geval echter niet van toepassing omdat het om een verzending gaat in 
dezelfde lidstaat. 

Wat betreft de vertaling/vertolking voor de nationale rechtbanken heeft elke lidstaat zijn eigen
regels. Tot op heden bestaan er op communautair niveau geen regels op het gebied van 
vertaling/vertolking voor de nationale rechtbanken van de lidstaten. 

                                               
1 PB L 26 van 31.1.2003, blz. 41.
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Gezien het voorgaande kan de Commissie niet optreden ten behoeve van indiener. 


