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Vanaf 1 december 2018 kunnen gerechtelijke documenten enkel nog via „e-Curia” 
tussen de vertegenwoordigers van de partijen en het Gerecht worden uitgewisseld 

De achterliggende bedoeling is om zoveel mogelijk voordeel te halen uit de snelheid van 
papierloze communicatie en om de zaken nog beter te beheren 

Met behulp van de IT-applicatie „e-Curia”, die het Hof van Justitie en het Gerecht gemeen hebben, 
kunnen de processtukken langs elektronische weg worden ingediend en betekend.  

Sinds deze applicatie in november 2011 in gebruik werd genomen, heeft deze wijze van 
toezending een aanmerkelijk succes gehad, zoals blijkt uit de toename van het aantal houders van 
een toegangsaccount (tegenwoordig 4 230) en de stijging van het percentage indieningen dat via 
e-Curia verloopt (83 % in 2017, voor het Gerecht).  

De positieve feedback die bij de gebruikers werd ingezameld (advocaten en gemachtigden), de 
voordelen die onmiddellijke communicatie langs elektronische weg biedt en de efficiencywinst als 
gevolg van het feit dat niet langer verschillende formaten (papier en digitaal) naast elkaar hoeven 
te worden beheerd, waren voor het Gerecht de redenen om verder in te zetten op papierloze 
procedures. 

Omdat deze ontwikkeling van een wettelijk kader moest worden voorzien, heeft het Gerecht op 
11 juli 2018 wijzigingen in zijn Reglement voor de procesvoering aangebracht en een nieuw besluit 
betreffende de neerlegging en de betekening van processtukken met behulp van e-Curia 
vastgesteld. 

Deze wijzigingen en dit besluit, die op 25 september 2018 zijn bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie1, zullen e-Curia vanaf 1 december 2018 tot de enige wijze 
van schriftelijke communicatie tussen de partijen en het Gerecht maken. Deze ontwikkeling betreft 
alle partijen (verzoekers, verweerders en interveniënten) en alle soorten procedures, waaronder de 
spoedprocedures, met enkele uitzonderingen om het beginsel van de toegang tot de rechter in 
acht te nemen (met name wanneer het gebruik van e-Curia technisch niet mogelijk blijkt of 
wanneer rechtsbijstand wordt aangevraagd door een aanvrager die niet door een advocaat wordt 
bijgestaan). 

In het licht van het feit dat deze ontwikkeling binnenkort haar beslag zal krijgen, wordt de 
advocaten en gemachtigden die nog niet over een toegangsaccount voor een e-Curia beschikken, 
verzocht een aanvraag tot het aanmaken van een toegangsaccount in te dienen via het daarvoor 
bestemde formulier. Inlichtingen over e-Curia zijn te vinden op de website van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/nl/).  

 

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt. 

                                                 
1
  Wijzigingen van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht en besluit van het Gerecht van 

11 juli 2018 betreffende de neerlegging en de betekening van processtukken met behulp van de 
applicatie e-Curia (PB 2018, L 240, blz. 68 en blz. 72v). 
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