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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is een Duitser die in Nederland heeft gewerkt, maar naar eigen zeggen erg slecht 
Nederlands spreekt. Hij beweert dat hij gezondheidsproblemen heeft gekregen door de 
chemische stoffen die hij op het werk moest gebruiken. Toen hij zich daarover beklaagde, 
werd hij door zijn werkgever ontslagen. De Nederlandse rechtbank heeft het ontslag 
bekrachtigd. Indiener beweert dat er sprake is van discriminatie omdat hij de mededelingen 
van zijn werkgever en van de autoriteiten niet begreep. Hij beroept zich op het EVRM.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 juni 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

Het gaat in deze situatie om een Duits staatsburger die een aantal jaren als werknemer heeft 
gewerkt voor een in Nederland gevestigd privébedrijf. Hij vestigt de aandacht op het feit dat 
hij verschillende gezondheidsproblemen heeft gehad, die volgens hem kunnen worden 
toegeschreven aan zijn arbeidsomstandigheden.
Toen hij, na vier jaar in dezelfde functie te hebben gewerkt, zonder vergoeding werd 
ontslagen, besloot hij om zijn ontslag aan te vechten bij de nationale rechtbank omdat hij van 
mening was dat de arbeidsomstandigheden slecht waren voor de gezondheid van de 
werknemers. De nationale rechter heeft niet in zijn voordeel beslist.
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Indiener is van mening dat zijn recht op een eerlijk proces mogelijk geschonden is omdat de 
processtukken en het vonnis niet in zijn eigen taal beschikbaar waren.

Opmerkingen van de Commissie

Overeenkomstig het vrije verkeer van werknemers in de Europese Unie en het beginsel van 
non-discriminatie op grond van nationaliteit hebben EU-burgers het recht om in een andere 
lidstaat te gaan werken onder dezelfde voorwaarden als nationale werknemers (artikel 45 van 
het VWEU en artikel 7, lid 1, van Verordening nr. 492/2011).

In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is het beginsel van non-
discriminatie verankerd, dat ook een verbod op discriminatie op grond van nationaliteit en taal 
(artikel 21) en het recht op een doeltreffende voorziening in rechte (artikel 47) omvat. Bij de 
uitvoering van het EU-recht moeten de lidstaten de in het Handvest vastgestelde rechten 
eerbiedigen.

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is de bevordering van 
een officiële taal weliswaar een legitiem streven, maar moet zulk beleid altijd in 
verhouding staan tot het nagestreefde doel en mag de manier waarop het wordt 
uitgevoerd, niet leiden tot discriminatie van staatsburgers van andere lidstaten1. In dit 
geval lijkt het feit dat het Nederlands de proceduretaal is in de Nederlandse 
rechtbanken geen schending te zijn van artikel 21 van het Handvest.

Wat betreft de doeltreffende voorziening in rechte zou kunnen worden aangevoerd dat 
het vraagstuk van de kosten van vertaling en tolken, of ten minste de kosten van een 
advocaat die de betrokkene tijdens het proces kan bijstaan, onder het toepassingsgebied 
van de rechtsbijstand valt. Overeenkomstig de toelichting bij het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie2 met betrekking tot artikel 47 moet in rechtsbijstand 
worden voorzien wanneer de garantie van een doeltreffende voorziening in rechte wegens het 
ontbreken van die bijstand ontwricht zou worden.

In dat verband voorziet Richtlijn 2003/8/EG in een systeem tot verbetering van rechtsbijstand 
bij grensoverschrijdende geschillen. Dit lijkt in dit geval echter niet van toepassing te zijn. In 
deze richtlijn worden de kosten van vertaling en tolken geregeld en overeenkomstig artikel 5 
moeten personen die geheel of ten dele niet in staat zijn de proceskosten te dragen, 
rechtsbijstand ontvangen. De richtlijn maakt het enkel gemakkelijker om een aanvraag voor 
rechtsbijstand in te dienen, maar of rechtsbijstand al dan niet wordt verstrekt is een 
aangelegenheid waarover het nationaal recht beslist. Aangezien echter, naar het schijnt, 
indiener in de lidstaat van de bevoegde rechtbank woonde, is de richtlijn niet van toepassing.

Verordening (EG) nr. 1393/2007 inzake de betekening en kennisgeving in de lidstaten van 
gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken is van 

                                               
1 Hof van Justitie van de Europese Unie, Anita Groener tegen Minister for Education en City of Dublin 
Vocational Educational Committee (C-379/87), arrest van het Hof van Justitie van 28 november 1989.
2 Toelichting bij het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (2007/C 303/02), Publicatieblad van 
de Europese Unie, C 303/17, 14.12.2007.
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toepassing op burgerlijke en handelszaken waarin een gerechtelijk of buitengerechtelijk stuk 
van de ene naar de andere lidstaat of dienst daar moet worden verzonden. Overeenkomstig 
artikel 8 van de verordening heeft de geadresseerde het recht om stukken te weigeren als ze 
niet zijn opgesteld in een voor hem begrijpelijke taal. Aangezien echter, naar het schijnt, 
indiener in de lidstaat van de bevoegde rechtbank woonde, is de verordening niet van 
toepassing.

Conclusie

Op basis van de verstrekte informatie zijn er geen redenen om te concluderen dat de opstelling 
van processtukken en vonnissen in de taal van het land een discriminerende maatregel is, 
aangezien het gebruik van een officiële taal in het gerechtelijk systeem in beginsel 
gerechtvaardigd is en zulk gebruik in dit geval geen discriminatie lijkt in te houden.

Wat betreft de taal van de processtukken zijn Verordening nr.1393/2007 en Richtlijn 
2003/8/EG om bovengenoemde redenen niet van toepassing. We moeten er echter wel op 
wijzen dat artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, dat 
voorziet in de verplichting om rechtsbijstand te verlenen als dat noodzakelijk is met het oog 
op de garantie van een doeltreffende voorziening in rechte, waar nodig, de kosten van 
vertaling of rechtsbijstand zou kunnen omvatten.


