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Betreft: Verzoekschrift 0277/2010, ingediend door A.K. (Poolse nationaliteit), over het 
gebrek aan mogelijkheden voor de betekening en kennisgeving van 
gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken per post of via elektronische weg 
in Polen Verzoekschrift 1399/2010, ingediend door Henryka Glenc (Poolse 
nationaliteit), over de restricties van het recht op de betekening en 
kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in Polen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar de bepalingen die krachtens het Poolse procesrecht worden toegepast in 
verband met de betekening en kennisgeving van stukken, waaronder dagvaardingen, adviezen 
van deskundigen en kopieën van vonnissen of beschikkingen.  Indiener wijst erop dat, indien 
een van de partijen in een rechtszaak buiten Polen verblijft, de Poolse rechtbanken eisen dat 
een gevolmachtigde persoon wordt aangewezen voor de betekening en kennisgeving van 
stukken in Polen. Indien de stukken niet worden betekend, worden ze desondanks geacht 
betekend te zijn en toegevoegd aan het zaakdossier in kwestie. Indiener wijst erop dat deze 
situatie discriminatie inhoudt van personen die buiten Polen verblijven, aangezien er geen 
bepalingen bestaan die het mogelijk maken dat stukken per post of via elektronische weg 
betekend worden, zoals in andere lidstaten het geval is.  Indiener stelt daarom voor dat 
Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad inzake de 
betekening en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in 
burgerlijke of handelszaken ("de betekening en de kennisgeving van stukken"), en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad zodanig wordt aangepast dat de 
betekening en kennisgeving van stukken per post of via elektronische weg in de gehele EU 
mogelijk wordt.

Samenvatting van verzoekschrift 1399/2010
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Indienster, die in Duitsland woont, stelt dat de Poolse overheden verzuimen om Verordening 
(EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad inzake de betekening en 
kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of 
handelszaken (“de betekening en de kennisgeving van stukken”), en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad te handhaven. In artikel 14 van deze 
verordening is het volgende bepaald: “Elke lidstaat kan de betekening of kennisgeving van 
gerechtelijke stukken aan in een andere lidstaat verblijvende personen rechtstreeks door 
postdiensten doen verrichten”. Indienster wijst erop dat, indien een van de partijen in een 
rechtszaak buiten Polen verblijft, de Poolse rechtbanken op grond van artikel 1135 van het 
burgerlijk wetboek eisen dat een gevolmachtigde persoon wordt aangewezen voor de 
betekening en kennisgeving van stukken in Polen. Om deze reden verzoekt indienster het 
Europees Parlement om op te treden en ervoor te zorgen dat de bepalingen van het 
communautaire recht worden gehandhaafd. Daarnaast verzoekt indienster om informatie over 
de termijnen voor correspondentie met de Poolse autoriteiten.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 0277/2010: ontvankelijk verklaard op 28 juni 2010. 
Verzoekschrift 1399/2010: ontvankelijk verklaard op 14 februari 2011.
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 maart 2011

Verzoekschrift 0277/2010

a) De Commissie hecht groot belang aan de verbetering van de betekening en kennisgeving 
van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken tussen 
lidstaten. De betekening en kennisgeving van stukken in de Europese Unie is de laatste tien 
jaar duidelijk verbeterd. In 2000 heeft de Europese Unie een verordening (nr. 1348/2000 van 
29 mei 2000) aangenomen, waarin procedurele regels zijn neergelegd die het makkelijker 
moeten maken om documenten te verzenden van de ene lidstaat naar de andere. Deze 
verordening is inmiddels vervangen door Verordening (EG) nr. 1393/2007, aangenomen op 
13 november 2007. 

Het aannemen van de nieuwe verordening is gevolgd op het aannemen van een verslag over 
de toepassing van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad inzake de betekening en de 
kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of 
in handelszaken. 

b) De verordening voorziet in verschillende manieren voor de verzending, kennisgeving en 
betekening van documenten: verzending via verzendende en ontvangende instanties, 
toezending langs consulaire of diplomatieke weg, betekening of kennisgeving per post of 
rechtstreekse betekening of kennisgeving.

Al deze manieren van toezending zijn rechtmatige manieren van betekening of kennisgeving 
binnen de lidstaten van de EU. De verordening voorziet echter niet in elektronische 
toezending.
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c) Artikel 1135 van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering verplicht partijen bij 
civiele en handelsrechtelijke procedures die wonen in een ander lidstaat (of een land buiten de 
EU) om hetzij een wettelijke vertegenwoordiger, hetzij een gevolmachtigde aan te wijzen 
voor de betekening of kennisgeving van documenten in Polen. Als er geen wettelijke 
vertegenwoordiger of gevolmachtigde is aangewezen, worden de documenten die gericht zijn 
aan deze partij neergelegd bij de rechtbank en geacht betekend te zijn aan de partij.

Deze verplichting is mogelijk niet verenigbaar met artikel 18 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, omdat het hier kan gaan om indirecte discriminatie op grond 
van nationaliteit.  

Artikel 18 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verbiedt, binnen de 
werkingssfeer van dit Verdrag, elke discriminatie op grond van nationaliteit. Het gaat hier niet 
slechts om aperte discriminatie vanwege nationaliteit, maar ook om discriminatie op basis van 
andere criteria waarvan de toepassing feitelijk dezelfde uitwerking heeft1. Op basis van de 
rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is het duidelijk dat een nationale 
regel waarin onderscheid wordt gemaakt op basis van woonplaats, in zoverre dat aan niet-
ingezetenen van het land bepaalde voordelen worden ontzegd die wel worden geboden aan 
ingezeten van het land, een nadelig effect kan hebben op ingezetenen van andere lidstaten en 
daarom neerkomt op indirect discriminatie wegens nationaliteit2.

De bewuste beschikking raakt in het algemeen mensen met de nationaliteit van een andere 
lidstaat die in veel gevallen geen ingezetene van Polen zijn, noch daar zullen zijn gevestigd 
(en daarom een wettelijke vertegenwoordiger of gemachtigde voor de betekening of 
kennisgeving van documenten moeten aanwijzen), maar zal slechts zelden voorkomen in 
zaken die relevant zijn voor mensen met de Poolse nationaliteit (Polen zonder officiële woon-
of verblijfplaats in Polen). De regels waarvan hier sprake is lijken dus de praktische 
uitwerking te hebben van een directe discriminatie op basis van nationaliteit en zouden 
daarom kunnen neerkomen op indirecte discriminatie op grond van nationaliteit.

Toch is het belangrijk om op te merken dat, ten einde te concluderen dat een beschikking niet 
verenigbaar is met artikel 18 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 
het volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie niet voldoende is 
om vast te stellen dat een bepaling of vereiste neerkomt op indirecte discriminatie op grond 
van nationaliteit. In zo'n geval moet ook worden vastgesteld of de beschikking in kwestie 
gerechtvaardigd en proportioneel is3. 

                                               
1 Zie onder meer zaak C-152/73, Sotgiu tegen Deutsche Bundespost, [1974] Jurispr. 153, punt 
11.
2 Onder meer: Zaak C-221/89, Factortame [1991] Jurispr. I-3905, punt 32, zaak C-114/97, 
Commissie tegen Spanje [1998] Jurispr. I-6717, punt 44; zaak C-279/93, Finanzamt Köln 
tegen Schumacker [1995] Jurispr. I-225, punten 28 en 29.
3 Onder meer: Zaak C-398/92 Mund & Fester tegen Hatrex Internationaal Transport [1994] 
Jurispr. I-467, punten 16 en 17; zaak C-29/95 Pastoors [1997] Jurispr. I-285, punt 24; zaak 
323/95 Hayes tegen Kronenberger [1997] Jurispr. I-1711, punt 24.
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Daar komt bij dat Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 november 2007 inzake de betekening en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke 
en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de 
kennisgeving van stukken), en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/2000, is gericht 
op het verzekeren van een snelle en efficiënte betekening van gerechtelijke en 
buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken tussen partijen die zijn gevestigd 
in verschillende lidstaten. In deze verordening wordt de mogelijkheid bevestigd van het per 
post betekenen van stukken in andere lidstaten. Terwijl volgens artikel 14 van deze 
verordening elke lidstaat de betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken aan in een 
andere lidstaat verblijvende personen rechtstreeks door postdiensten kan doen verrichten bij 
aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging of op gelijkwaardige wijze, kunnen de 
lidstaten ook kiezen voor een andere procedure als voorzien in de verordening met het oog op 
nog hogere garanties dat de stukken voor betekening of kennisgeving correct worden 
ontvangen. 

Tenslotte zal bij de beoordeling van de hierboven vermelde verplichting ook rekening 
gehouden worden met de bepalingen van artikel 165, lid 2 van het Poolse wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, op grond waarvan de datum van de betekening of kennisgeving 
van een stuk de datum is waarop het stuk wordt neergelegd bij de rechtbank of wordt 
afgeleverd bij een Poolse openbare postbeambte.

Conclusies

Het voorgaande in aanmerking genomen, is de Commissie voornemens de zaken waarnaar 
wordt verwezen onder c) op te nemen met de Poolse autoriteiten.

Tegelijkertijd houdt de Commissie de doelmatigheid van bestaande Europese wettelijke 
instrumenten nauwkeurig in de gaten. Overeenkomstig artikel 24 van Verordening (EG) nr. 
1393/2007 zal de Commissie uiterlijk 1 juni 2011 een verslag indienen over de toepassing van
de verordening. In dit verslag wil de Commissie de mogelijkheid overwegen om moderne 
middelen van elektronische communicatie in te zetten voor veilige correspondentie. In het 
verslag en in de mogelijke herziening van de verordening moet ook de noodzaak geëvalueerd 
worden om gemeenschappelijke minimumstandaarden of standaardregels op te stellen voor de 
civiele procedure inzake de betekening of kennisgeving van stukken."

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 september 2011

Verzoekschrift 0277/2010

De Poolse autoriteiten hebben op 7 juni 2011 geantwoord op de vragen van de Commissie. In 
zijn antwoord benadrukt het Poolse Ministerie van Justitie dat het bereid is voorbereidende 
werkzaamheden aan te vatten om de door de Commissie vermelde problemen aan te pakken. 
Het antwoord bevat echter geen verbintenis voor wat betreft het tijdschema van deze 
werkzaamheden en garandeert evenmin dat deze werkzaamheden tot de vereiste wijziging van 
het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering zullen leiden. Daarom ziet de Commissie, 
als hoedster van het Verdrag, toe op de doelmatigheid van de bestaande Europese 
rechtsinstrumenten en zal zij dienovereenkomstig optreden. In het eerste kwartaal van 2012 
zal de Commissie een verslag indienen over de toepassing van verordening 1393/2007. In dit 
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verslag wil de Commissie de mogelijkheid overwegen om moderne middelen van 
elektronische communicatie in te zetten voor veilige correspondentie. In het verslag en in de 
mogelijke herziening van de verordening moet ook de noodzaak geëvalueerd worden om 
gemeenschappelijke minimumstandaarden of standaardregels op te stellen voor de civiele 
procedure inzake de betekening of kennisgeving van stukken.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 juni 2013

Verzoekschriften 0277/2010 en 1399/2010

Beide verzoekschriften hebben betrekking op een grotere eenmaking van Europa met 
betrekking tot de betekening of kennisgeving van stukken. De indieners ervan vragen in het 
bijzonder dat de rechtstreekse betekening en kennisgeving van documenten per post of langs 
elektronische weg mogelijk wordt gemaakt.

De Commissie hecht groot belang aan de verbetering van de betekening en kennisgeving van 
gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke zaken en handelszaken tussen de 
lidstaten. De betekening en kennisgeving van stukken in de Europese Unie is de laatste tien 
jaar duidelijk verbeterd. In 2000 heeft de Europese Unie een verordening aangenomen 
(Verordening (EG) nr. 1348/2000 van 29 mei 2000), waarin procedurele regels zijn 
neergelegd die het makkelijker moeten maken om documenten te verzenden van de ene 
lidstaat naar de andere. Deze verordening is inmiddels vervangen door Verordening (EG) nr. 
1393/2007, die op 13 november 2008 van kracht werd. 

De aanneming van deze verordening vond plaats na de goedkeuring, in 2004, van een verslag 
over de toepassing van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad inzake de betekening en 
de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke 
of in handelszaken. 

De verordening voorziet in verschillende manieren voor de verzending, kennisgeving en 
betekening van gerechtelijke en buitengerechtelijke documenten: verzending via verzendende 
en ontvangende instanties, toezending langs consulaire of diplomatieke weg, betekening of 
kennisgeving per post of rechtstreekse betekening of kennisgeving.

Al deze manieren van toezending zijn rechtmatige manieren van betekening of kennisgeving 
binnen de lidstaten van de EU. In de verordening staat echter niets over elektronische 
toezending.

Artikel 1135 van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering verplicht partijen bij 
civiele en handelsrechtelijke procedures die wonen in een ander lidstaat (of een land buiten de 
EU) om hetzij een wettelijke vertegenwoordiger, hetzij een gevolmachtigde aan te wijzen 
voor de betekening of kennisgeving van documenten in Polen. Als er geen wettelijke 
vertegenwoordiger of gevolmachtigde is aangewezen, worden de documenten die gericht zijn 
aan deze partij neergelegd bij de rechtbank en geacht betekend te zijn aan de partij.
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De verenigbaarheid van deze verplichting met het EU-recht is onlangs behandeld in zaak C-
325/11 (Alder)1, die een Poolse rechtbank had doorverwezen naar het Europees Hof van 
Justitie. De juridische vraag die zich stelde, was de volgende: is het aan de wetgeving van de 
lidstaten om te bepalen in welke situaties een document met het oog op betekening of 
kennisgeving en conform de verordening moet worden verzonden tussen de lidstaten, of niet? 
In deze zaak hadden twee in Duitsland verblijvende burgers voor een Poolse rechtbank een 
proces aangespannen tegen twee in Polen verblijvende burgers. Volgens het hoger genoemde 
Poolse procedurerecht moeten buitenlandse eisers een vertegenwoordiger aanduiden in Polen 
voor de betekening en kennisgeving van documenten. Indien zij dit niet doen, worden de 
documenten bij het zaakdossier gevoegd en aldus geacht te zijn betekend. De eisers hadden 
geen vertegenwoordiger aangewezen en hun eis werd na de hoorzitting – waarop zij niet 
verschenen – afgewezen. 

Het Europees Hof van Justitie was van mening dat de betekening of kennisgeving van een 
gerechtelijk document in gevallen waarin de geadresseerde van het document in een andere 
lidstaat verblijft, noodzakelijkerwijze moet gebeuren in overeenstemming met de vereisten 
van de verordening. Dit betekent dat een systeem waarbij de aanwijzing van een 
vertegenwoordiger in de lidstaat van de rechtbank met het oog op de betekening of 
kennisgeving van gerechtelijke documenten aan partijen die in een andere lidstaat verblijven, 
niet in overeenstemming is met de verordening. 

In artikel 165, lid 2, van het Poolse wetboek van burgerlijke rechtsvordering staat dat de 
datum van de betekening van een document dezelfde is als de datum van de neerlegging ervan 
bij de rechtbank of de aflevering ervan bij een Poolse openbare postbeambte.

Net als met de bepaling die wordt besproken in bovenstaand punt 3, kan ook deze bepaling als 
onverenigbaar met het EU-recht worden beschouwd en met name met artikel 18 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De bepaling in kwestie bevoordeelt 
namelijk partijen die zich tot een Poolse openbare postbeambte richten (door de neerlegging 
van een document bij de rechtbank gelijk te stellen met de aflevering ervan aan een Poolse 
postbeambte) en kan op die manier doorgaan voor onrechtstreekse discriminatie op grond van 
nationaliteit. De gevolgen van deze potentiële onrechtstreekse discriminatie sluiten de partijen 
evenwel niet uit van deelname aan de gerechtelijke procedures op zich. Om te beoordelen of 
de maatregel in kwestie al dan niet onverenigbaar is met artikel 18 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, zou eerst de door de Poolse overheid verstrekte 
motivering moeten worden beoordeeld – volgens de Poolse autoriteiten garandeert de 
verzending van documenten via andere operateurs dan de Poolse openbare postbeambte niet 
hetzelfde niveau van zekerheid met betrekking tot de naleving van de vastgelegde 
tijdslimieten – en pas daarna, op basis hiervan, de proportionaliteit van de maatregel.

Gezien de bovenstaande overwegingen heeft de Commissie de Poolse autoriteiten op 
17 maart 2011 een brief over de zaak doen toekomen. De Poolse autoriteiten hebben hierop 
geantwoord in 2011 en hebben in 2012 aanvullende informatie verschaft. In zijn antwoord 
benadrukt het Poolse Ministerie van Justitie dat het bereid is voorbereidende werkzaamheden 
aan te vatten om de door de Commissie vermelde problemen aan te pakken. Het antwoord 
bevat echter geen verbintenis voor wat betreft het tijdschema van deze werkzaamheden en 
                                               
1 Zie het vonnis in zaak C-325/11 (Alder) van 19 december 2012.
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garandeert evenmin dat deze werkzaamheden tot de vereiste wijziging van het Poolse 
wetboek van burgerlijke rechtsvordering zullen leiden. Daarom ziet de Commissie ter 
bescherming van het Verdrag toe op de doelmatigheid van de bestaande Europese 
rechtsinstrumenten en zal zij dienovereenkomstig optreden.

De Commissie zal in 2013 een verslag indienen over de toepassing van Verordening (EG) 
nr. 1393/2007. In dit verslag wil de Commissie de mogelijkheid overwegen om in grotere 
mate moderne middelen van elektronische communicatie in te zetten voor veilige 
correspondentie. In het verslag en in de hierop volgende mogelijke herziening van de 
verordening moet ook de noodzaak geëvalueerd worden om gemeenschappelijke 
minimumstandaarden of standaardregels op te stellen voor de civiele procedure inzake de 
betekening of kennisgeving van stukken.


