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Handleiding inzake rechtstreekse aanvragen aan de gerechtelijke diensten inzake 

burgerlijke zaken en handelszaken in Zwitserland 

 

Op grond van de bilaterale verdragen die werden afgesloten als aanvulling van de Verdragen van 

den Haag van 15 november 1965 inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van 

gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke zaken en in handelszaken en het Ver-

drag van 18 maart 1970 inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en 

handelszaken, kan de duitse, oostenrijkse, italiaanse, franse, belgische en luxemburgse gerechte-

lijke overheid, alsook hun advokaten en gerechtsdeurwaarders aanvragen indienen inzake bete-

kening en kennisgeving van stukken en inzake de verkrijging van bewijs, rechtstreeks bij de be-

voegde rechtbank in eerste aanleg, zonder omweg. Een voorafgaande toestemming van de kanto-

nale centrale overheid of van het federale Ministerie van Justitie is niet vereist. 

De bevoegde juridische dienst kan op volgende wijze via de zwitserse juridische datenbank Elorge 

heel eenvoudig gevonden worden: 

 

1. Internetpagina http://www.elorge.ch ingeven 

2. Het postnummer of de plaats van de gezochte woonplaats ingeven: 

 

3. De plaats in de lijst markeren en deze met de enter-toets bevestigen: 

 

http://www.elorge.ch/
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4. Al naargelang uw aanvraag verkrijgt u voor een betekening, de bevoegde overheidsdienst of 

in geval van een aanvraag van verkrijging van bewijs, de bevoegde rechtbank:
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Gelieve deze handleiding door te geven aan de griffies en aan alle bevoegde diensten van uw 

rechtbanken die met Internationale Rechtshulp te maken hebben, en ze hiervan op de hoogte te 

brengen.
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1
 Omdat de juridische databank „Elorge“ alleen in de officiële talen van Zwitserland (duits, frans, italiaans) en 

eveneens in het engels oproepbaar is, en de modus “direkter Behördenverkehr” alleen in de drie officiële 
talen geïnstaleerd is, verwijzen wij naar de handleiding in de franse versie. Wanneer u alle stappen volgens 
de handleiding volgt, zal u telkens het juiste en het adequate adres krijgen. 
2
 Deze handleiding vindt men als PDF-document op het portaal Internationalen Rechtshilfe: http://ww 

w.gerichte-zh.ch/organisation/obergericht/internationale-rechtshilfe/merkblaetter-zustellungen.html. 

http://www.gerichte-zh.ch/organisation/obergericht/internationale-rechtshilfe/merkblaetter-zustellungen.html
http://www.gerichte-zh.ch/organisation/obergericht/internationale-rechtshilfe/merkblaetter-zustellungen.html

