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Betreft: Verzoekschrift 0726/2012, ingediend door Georg Hinzen (Duitse nationaliteit), 
over verstrekking van Nederlandse gerechtsstukken

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is Duits staatsburger en woont in Duitsland. Hij heeft in verband met een rechtszaak 
in Nederland meerdere malen gerechtsstukken uit Nederland ontvangen. Behalve dat de 
stukken vaak beschadigd aankwamen, werd pas bij de laatste zending melding gemaakt van 
het feit dat hij krachtens Verordening 1348/2000 inzake de betekening en de kennisgeving in 
de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken 
recht heeft op vertaling van de stukken in het Duits. Zijn advocaat noch de rechter had hem 
hiervan op de hoogte gesteld, terwijl alle betrokkenen bij de rechtszaak Duitstalig waren. 
Indiener is van opvatting dat de rechtszaak overgedaan moet worden en dat hij recht heeft op 
vergoeding van schade en kosten die hij heeft gemaakt voor vertaling en vertolking. Voorts is 
hij van mening dat Verordening 1348/2000 beter uitgevoerd moet worden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

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

Met betrekking tot de mening van de indiener dat de zaak moet worden overgedaan en dat hij 
recht heeft op een vergoeding voor de schade en de kosten die hij heeft gemaakt voor 
vertaling en vertolking, wijst de Commissie erop dat Verordening (EG) nr. 1393/2007 inzake 
de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke 
stukken in burgerlijke of in handelszaken (diensten of documenten), en de gewijzigde 
Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad, dergelijke bepalingen niet omvat. De indiener 
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moet, indien mogelijk, de beschikbare rechtsmiddelen aanwenden en/of een schadevergoeding 
eisen volgens de nationale wetgeving. 

Wat de correcte uitvoering van Verordening 1393/2007 betreft, voert de Europese Commissie 
op dit moment een analyse uit met betrekking tot de toepassing van de Verordening door de 
lidstaten. De Commissie zal hierover een verslag publiceren. 


