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Bewijsopname
Landspecifieke informatie en onlineformulieren betreffende Verordening (EG) nr. 1206/2001
Algemene informatie
Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van
bewĳsverkrĳging in burgerlĳke en handelszaken heeft tot doel de samenwerking tussen de gerechten op het gebied van bewijsverkrijging te verbeteren, te
vereenvoudigen en te bespoedigen
Deze verordening is van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken. Tussen Denemarken en de andere lidstaten
is het Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken van 1970 van toepassing.
Volgens de verordening kan er tussen de lidstaten op twee wijzen bewijs worden verkregen: bewĳsverkrĳging via het aangezochte gerecht en rechtstreekse
bewijsverkrijging door het verzoekende gerecht.
Het verzoekende gerecht is het gerecht waarvoor de procedure reeds aanhangig is of voorgenomen is. Het aangezochte gerecht is het bevoegde gerecht
van een andere lidstaat dat de handelingen tot het verkrijgen van bewijs verricht. Het centrale orgaan heeft tot taak de gerechten informatie te verschaffen en
oplossingen te zoeken indien zich moeilijkheden voordoen bij verzoeken.
In de verordening zijn tien formulieren vastgesteld.
Op het Europees e-justitieportaal vindt u informatie over de toepassing van de verordening en een handig hulpmiddel voor het invullen van de formulieren.
Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.
Links
Verdrag van 's-Gravenhage van 18 maart 1970 inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en handelszaken
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