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Betreft: Verzoekschrift 0692/2012, ingediend door Reinhard Haug (Duitse 
nationaliteit), over vergoeding van proceskosten en rechtsbijstand

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners broer kwam bij een verkeersongeluk in Luxemburg om het leven. Indiener en de 
andere nabestaanden moesten op eigen kosten een advocaat inschakelen omdat bijstand door 
een advocaat verplicht was. Volgens indiener worden proceskosten en rechtsbijstand in 
bepaalde lidstaten wel en in andere niet vergoed. Indiener wil weten of er in de Europese Unie 
sprake is van een uniforme regeling voor de vergoeding van juridische kosten. Indien een 
dergelijke regeling niet bestaat dringt hij aan op Europese regelgeving ter zake.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 november 2012

Op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken bestaat er 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 geschillen. De bepalingen van deze richtlijn zijn van 
toepassing op "grensoverschrijdende" burgerlijke zaken waarbij de persoon die om 
rechtsbijstand verzoekt niet in de lidstaat woont waar de zaak behandeld wordt of waar de 
beslissing ten uitvoer moet worden gelegd.
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In de richtlijn wordt het beginsel vastgelegd dat mensen die niet over toereikende financiële 
middelen beschikken om hun wettelijke rechten te verdedigen recht hebben op adequate 
rechtsbijstand in een andere lidstaat onder dezelfde voorwaarden die gelden voor de 
onderdanen van die staat. De materiële voorschriften inzake rechtsbijstand zijn met de 
richtlijn evenwel niet geharmoniseerd, maar worden op nationaal niveau vastgesteld en 
variëren van lidstaat tot lidstaat. Het is dus mogelijk dat bepaalde kosten in de ene lidstaat wel 
gedekt worden, maar in de andere niet.

In de richtlijn is vastgelegd welke diensten verleend moeten worden om de rechtsbijstand te 
kunnen kwalificeren als adequaat: de mogelijkheid van advies in de precontentieuze fase, 
juridische bijstand en vertegenwoordiging in rechte, vrijstelling van of tegemoetkoming in de 
proceskosten, met inbegrip van kosten die verband houden met het grensoverschrijdende 
karakter van het geschil. In de richtlijn worden ook de voorwaarden inzake de financiële 
middelen of de grond van het geschil gespecificeerd die door de lidstaten gesteld kunnen 
worden voor het verlenen van rechtsbijstand.

Ten slotte worden in de richtlijn bepaalde mechanismen opgezet voor justitiële samenwerking 
tussen de autoriteiten van de lidstaten die erop gericht zijn om de verzending en verwerking 
van aanvragen voor rechtsbijstand te vergemakkelijken. Met name wordt in de richtlijn de 
mogelijkheid geschapen dat een individu zijn aanvraag kan doen vanuit het land waarin hij 
woonachtig is, waarna deze vervolgens met spoed en zonder kosten verzonden moet worden 
naar de autoriteiten van het land dat de bijstand moet verlenen.


