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Betreft: Verzoekschrift 0253/2009, ingediend door Anni Weiler (Duitse nationaliteit), 
namens Arbeitswelt - Working World, over de regeling voor vergoeding van 
de rechtskosten van kleine ondernemingen bij een proces voor het Europees 
Hof van Justitie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster heeft voor het Europees Hof van Justitie een proces gevoerd tegen de Europese 
Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden (ESVLA). Zij werd in 
het ongelijk gesteld en veroordeeld tot betaling van de rechtskosten van de ESVLA. Zij heeft 
een kleine onderneming en werd geconfronteerd met rechtskosten die ruim de helft bedroegen 
van het bedrag van het onderwerp van de zaak. Indienster is van mening dat de regels voor 
vergoeding van rechtskosten - met name voor kleine bedrijven - zouden moeten worden 
veranderd en in redelijke verhouding zouden moeten staan tot de waarde of het bedrag waar 
een rechtszaak om is begonnen. Zij noemt als voorbeeld het Duitse rechtskostensysteem. 
Volgens indienster is het voor kleine bedrijven momenteel vrijwel onmogelijk is om een zaak 
aan te spannen tegen een Europese instelling, omdat een verloren proces het faillissement van 
het bedrijf kan betekenen. Indienster is van mening dat daardoor het recht om een klacht voor 
de rechter te brengen, wordt uitgehold. Indienster verzoekt om wijziging van de bestaande 
regels voor rechtskosten. Zij verzoekt voorts het Europees Parlement om de ESVLA op te 
roepen tot matiging met betrekking tot de betaling van de rechtskosten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 mei 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.
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Indienster heeft zich daarnaast op 6 april 2009 rechtstreeks tot commissaris Günter Verheugen
gewend.

Het aan haar per brief van 8 juli 2009 verstrekte antwoord luidt in grote lijnen als volgt:

De regels betreffende de vaststelling van rechtskosten door communautaire rechterlijke 
instanties zijn vastgelegd in het reglement voor de procesvoering van elk van deze rechterlijke 
instanties.

Het Gerecht van eerste aanleg, onder wiens jurisdictie beroepszaken vallen die aanhangig 
worden gemaakt door particulieren, met name ondernemingen, regelt de vaststelling van 
rechtskosten in artikelen 87 à 93 van zijn reglement voor de procesvoering.

Een eventuele wijziging van deze regels behoort tot de bevoegdheid van het Gerecht zelf, en 
behoeft behalve de instemming van het Hof van Justitie ook de goedkeuring van de Raad 
(artikel 224, vijfde alinea, van het EG-verdrag).

Wat de hoofdzaak betreft zij erop gewezen dat de communautaire instellingen en organen in 
verreweg de meeste zaken vertegenwoordigd worden door ambtenaren van hun juridische 
diensten (de "medewerkers") en dat de proceskosten in dit geval zeer gering zijn en zich 
beperken tot kosten voor vervoer en eventueel van huisvesting met het oog op de zitting.

Het aangekaarte probleem van toegang tot het rechtssysteem is in de meeste zaken waarbij 
communautaire instellingen en organen betrokken zijn dan ook niet aan de orde.


