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1 Inleiding 

Het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken (EJN-civiel) is een flexibel, niet-

bureaucratisch netwerk dat de nationale justitiële autoriteiten samenbrengt. Het heeft tot doel de 

justitiële samenwerking tussen de lidstaten te vereenvoudigen en te versterken. Het is operationeel sinds 

2002 en verbetert de praktische toepassing en uitvoering van de EU-instrumenten voor civiel recht. Op 

die manier bouwt het bruggen tussen de verschillende rechtsstelsels van de lidstaten en creëert het 

wederzijds vertrouwen. De belangrijkste taken van het netwerk zijn: rechtstreekse contacten en 

behandeling van zaken tussen de nationale contactpunten, verbetering van grensoverschrijdende toegang 

tot de rechter door middel van informatie die in alle talen van de Unie aan het publiek en aan 

rechtsbeoefenaars wordt verstrekt via factsheets en andere publicaties op het Europees e-justitieportaal, 

evaluatie en uitwisseling van ervaringen met de werking van specifieke rechtsinstrumenten van de Unie in 

burgerlijke en handelszaken. 

2 Wetgeving 

De rechtsgrondslag voor het Europees justitieel netwerk is te vinden in Beschikking 2001/470/EG van de 

Raad van 28 mei 2001 betreffende de oprichting van een Europees justitieel netwerk in burgerlijke en 

handelszaken. In artikel 8 van de beschikking is bepaald dat de contactpunten gebruik moeten maken van 

de meest aangewezen technologische middelen om zo snel en doeltreffend mogelijk te kunnen reageren 

op de verzoeken die zij ontvangen. In artikel 5, lid 2, punt b), van de beschikking is bepaald dat de 

contactpunten oplossingen moeten zoeken voor de problemen die zich kunnen voordoen bij een verzoek 

om justitiële samenwerking, onverminderd lid 4 van dit artikel en artikel 6. 

Om de uitvoering van deze twee artikelen met behulp van IMI te ondersteunen en IMI uit te breiden met 

de EJN-module door middel van een proefproject, is Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1253 van de Commissie 

van 22 juli 2019 inzake een proefproject ter uitvoering van de bepalingen over administratieve 

samenwerking die zijn vastgesteld in Beschikking 2001/470/EG van de Raad betreffende de oprichting van 

een Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken door middel van het Informatiesysteem 

interne markt, vastgesteld. 

3 Inloggen op IMI 

Als u zich bij IMI registreert, ontvangt u automatisch twee e-mails met informatie over uw registratie. De 

eerste bevestigt eenvoudigweg dat uw account is aangemaakt. De tweede bevat een tijdelijk wachtwoord 

dat u nodig hebt als u voor het eerst inlogt. 

De persoon die u bij het systeem heeft geregistreerd moet uw IMI-gebruikersnaam aan u meedelen. 

U kunt op IMI inloggen zodra u een gebruikersnaam en een tijdelijk wachtwoord hebt. IMI is toegankelijk 

via de website van IMI (https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/) of rechtstreeks via de volgende 

link: https://webgate.ec.europa.eu/imi-net//imi/protected/home.imi. De e-mail met uw tijdelijke 

wachtwoord bevat ook een link naar het systeem. 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/imi/protected/home.imi
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Als u voor het eerst inlogt, moet u uw persoonlijke wachtwoord en 12-cijferige beveiligingscode instellen. 

We vragen de gebruikers om de volgende aanbevelingen in overweging te nemen: 

o Bij het inloggen met een tijdelijk wachtwoord is het belangrijk om de gebruikersnaam en het 

tijdelijke wachtwoord handmatig in te voeren, zelfs als de velden op het loginscherm 

automatisch zijn ingevuld. Als de browser u vraagt of u uw wachtwoord wilt opslaan, moet u 

NEE antwoorden. 

o Gebruikers moeten eerst inloggen met het tijdelijke wachtwoord (stel uw wachtwoord en 

beveiligingscode in). Als ze willen dat de browser hun wachtwoord opslaat, moeten ze uitloggen 

en opnieuw inloggen met het nieuw ingestelde wachtwoord. Ook hier moeten ze eerst de 

gebruikersnaam en het nieuwe wachtwoord handmatig invoeren. Deze keer zal de browser 

opnieuw vragen of deze het wachtwoord moet opslaan/onthouden. Deze keer kunt u JA 

antwoorden. 

o De gebruikersnamen, wachtwoorden en beveiligingscodes in IMI zijn hoofdlettergevoelig. Zorg 

er dus steeds voor dat u de hoofdletters correct ingeeft. 

o Het is sterk aanbevolen om tijdelijke wachtwoorden handmatig in te voeren. Zo vermijdt u dat 

er extra tekens voor of na het wachtwoord worden gekopieerd. 

o De tijdelijke wachtwoorden bestaan altijd uit 2 hoofdletters + 4 kleine letters + 2 numerieke 

tekens. (De eerste twee letters zijn dus altijd hoofdletters. Dit is belangrijk omdat een 

hoofdletter O gemakkelijk kan worden verward met het cijfer 0 of een kleine letter l gemakkelijk 

kan worden verward met een hoofdletter I). 

o De tijdelijke wachtwoorden kunnen slechts eenmalig worden gebruikt om in te loggen. Bij het 

inloggen met een tijdelijk wachtwoord moeten gebruikers eerst zelf een persoonlijk wachtwoord 

en daarna een beveiligingscode instellen. (Om gemakkelijk te kunnen inloggen, kunt u een 

eenvoudige beveiligingscode instellen die nog steeds aan de regels voldoet. Deze kunt u dan 

eenvoudig invoeren als u later opnieuw inlogt.) 

Als u nadien opnieuw inlogt, moet u uw persoonlijke gebruikersnaam, wachtwoord en beveiligingscode 

gebruiken. 

Als u uw IMI-gebruikersnaam, -wachtwoord of -beveiligingscode bent vergeten, neem dan contact op 

met andere collega’s die ook bij IMI zijn geregistreerd en beheerdersrechten hebben gekregen, of neem 

contact op met uw nationale IMI-coördinator/de ondersteunende diensten voor IMI van de Europese 

Commissie. Zij kunnen u uw gebruikersnaam meedelen en uw wachtwoord resetten indien nodig. 

Wanneer uw wachtwoord wordt gereset, ontvangt u een nieuw tijdelijk wachtwoord waarmee u kunt 

inloggen. Dat wachtwoord moet u dan wijzigen, net als wanneer u voor het eerst inlogt op IMI (zie 

hierboven). 

4 Uitwisseling van informatie vanuit het oogpunt van de afzender 

 Een nieuw verzoek aanmaken en verzenden in IMI 

Om een nieuw verzoek om informatie/bijstand in IMI aan te maken, selecteert u de menuoptie 

Verzoeken Verzoek opstellen en volgt u de onderstaande stappen. (Als u IMI voor meerdere doeleinden 
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gebruikt en niet alleen in het kader van de EJN-samenwerking, moet u naast de menuoptie ook het EJN-

formulier selecteren: EJN-civiel — Europees justitieel netwerk: informatie-uitwisseling): 

 Selecteer aan wie u het verzoek wilt toezenden: 

- klik op de knop Zoeken van het veld Geadresseerde van het verzoek; 

- selecteer in het pop-upvenster het land (andere criteria hoeven niet te worden 

opgegeven) en druk op Zoeken; 

- selecteer in het pop-upvenster de rij van het desbetreffende EJN-contactpunt (in de 

meeste gevallen is er slechts één) en druk op Selecteren. 

Als de zoekopdracht meerdere resultaten oplevert, kunt u dubbelklikken op de rijen om op 

een apart tabblad de gegevens van de IMI-autoriteit te zien. Dit kan u helpen om de meest 

relevante autoriteit te selecteren in de lijst met resultaten. Als u de gegevens van de 

autoriteit nakijkt, moet u daarna terugkeren naar het tabblad “Aanmaken” om uw 

selectie te maken in het pop-upvenster. 

Als de zoekopdracht in een land geen resultaat oplevert, betekent dit dat de lidstaat zijn 

EJN-contactpunt nog niet heeft geregistreerd. De diensten van de Commissie houden 

toezicht op de registratie van EJN-contactpunten en zorgen ervoor dat alle lidstaten hun 

contactpunten registreren. 

 In het deel Datums kunt u de datum opgeven waarop u het verzoek/de vraag/de zaak 

oorspronkelijk hebt ontvangen en vermeldt u het aantal dagen waarna u een antwoord wilt 

ontvangen. Het systeem geeft standaard 15 dagen weer. U kunt dit desgewenst wijzigen. 

 In het deel Soort verzoek: 

- kunt u optioneel een Lokaal/nationaal referentienummer toevoegen (uit uw interne 

bestandssysteem); 

- selecteert u het Soort verzoek en de Grondslag van het verzoek (Verordening betekening 

en kennisgeving (1393/2007) of Verordening bewijsverkrijging (1206/2001)); 

- kunt u Andere betrokken rechtsinstrumenten kiezen indien het verzoek betrekking heeft 

op andere rechtsinstrumenten; 

- kunt u ook aanvullende informatie over de grondslag van het verzoek verstrekken. 

Zorg er altijd voor dat de in de rechterbovenhoek van de vrijetekstvelden geselecteerde taal 

overeenkomt met de taal waarin uw tekst is geschreven. Dat is noodzakelijk om de goede 

werking van de machinevertaling in IMI te garanderen. Standaard is de taal van uw sessie 

ingesteld (de taal die rechtsboven in uw IMI-scherm is geselecteerd). Als u uw tekst in die taal 

schrijft, hoeft u de taal die voor de vakjes voor vrije tekst is geselecteerd niet te wijzigen. Het 

is dan ook aanbevolen om, zodra u bent ingelogd op IMI, de taal van uw IMI-sessie in te 

stellen op de taal die u bij het opstellen van uw verzoek waarschijnlijk zal gebruiken. 

 Nadat u op Volgende hebt geklikt, kunt u op het tabblad Verzoek en antwoord uw verzoek 

opstellen. Hiervoor zijn er vijf verschillende velden: 

- In het veld Samenvatting/titel verzoek geeft u uw verzoek een korte “titel” die u later zal 

helpen om het terug te vinden. 

- In het veld Beschrijving van het verzoek stelt u in principe uw verzoek op en in de 

volgende drie velden kunt u het verder aanvullen. (Vermeld in dit veld geen 

persoonsgegevens!); 
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- U kunt uw verzoek aanvullen met Aanvullende informatie en gegevens, 

Persoonsgegevens (alleen te verstrekken indien nodig en relevant voor de zaak) en 

Ondersteunende documenten. U kunt ook uw naam of de naam van uw collega 

toevoegen in het veld Contactpersoon voor het verzoek. (De naam van uw collega 

toevoegen, zou nuttig kunnen zijn als in uw contactpunt meerdere collega’s zaken 

behandelen.) 

 Klik op Aanmaken. 

 

U kunt het opstellen van het verzoek annuleren door gewoon op de knop Annuleren te klikken. 

Het systeem toont een waarschuwing als u niet alle verplichte velden hebt ingevuld. In het pop-upvenster 

van het waarschuwingsbericht klikt u op “Nee” als u de ontbrekende informatie meteen wilt verstrekken 

en op “Ja” als u uw verzoek pas later wilt vervolledigen. 

Het systeem slaat uw verzoek op als een Concept, dat u zo nodig nog kunt bewerken en aanvullen. In uw 

concept worden twee extra tabbladen weergegeven: één voor aanvullende Berichten en bijlagen (wordt 

meestal pas gebruikt nadat het verzoek is verzonden) en één voor Beheersinformatie. 

Klik op de knop Verzenden om uw verzoek aan de geadresseerde toe te zenden. 

Er verschijnt een pop-upvenster waarin u moet bevestigen dat u het verzoek wilt verzenden. Als u dit 

bevestigt, wordt het verzoek onmiddellijk verzonden en wordt de ontvanger via een automatische e-mail 

op de hoogte gebracht van het nieuwe verzoek dat diegene heeft ontvangen. 

Zorg ervoor dat uw verzoeken niet langer dan nodig als Concept blijven staan. Verzend uw 

conceptverzoeken zodra ze zijn ingevuld en wis ze indien ze niet meer relevant zijn of als u hebt besloten 

ze niet te verzenden. (Om een concept te verwijderen, opent u het en klikt u gewoon op de knop Concept 

wissen). 

 Na verzending van een verzoek en vóór ontvangst van een antwoord — 

Bijlagen en opmerkingen toevoegen aan reeds verzonden verzoeken 

U kunt ook na verzending bijlagen of berichten (opmerkingen) aan uw verzoek toevoegen. Ga hiervoor 

naar het tabblad Berichten en bijlagen. Hier kunt u in het desbetreffende deel extra opmerkingen in vrije 

tekst toevoegen of aanvullende bijlagen uploaden door op de bijbehorende knop in het desbetreffende 

deelvenster van het tabblad te klikken. 

Let op: wanneer u een opmerking of een bijlage aan het verzoek toevoegt, wordt de ontvanger van het 

verzoek automatisch per e-mail op de hoogte gebracht en kan diegene onmiddellijk nagaan wat u aan het 

verzoek hebt toegevoegd. 

Als uw bijlage persoonsgegevens bevat, moet u deze uploaden in het deelvenster Bijlagen inclusief 

persoonsgegevens. 

 Een ontvangen antwoord behandelen 

Zodra de ontvanger van uw verzoek een antwoord heeft verzonden, ontvangt uw EJN-contactpunt een 

automatische e-mail. U kunt uw verzoek gemakkelijk openen door op de link in de e-mail te klikken, via 

een zoekopdracht of op uw IMI-dashboard, waar het verzoek wordt opgenomen in de lijst Te sluiten. 

Open het verzoek en controleer de gegevens en het antwoord op het tabblad Verzoek en antwoord. 
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 Als u tevreden bent met het antwoord, klikt u op Antwoord aanvaarden. Met deze actie wordt 

het verzoek afgesloten. 

 Als u niet tevreden bent met het antwoord, klikt u op Om toelichting vragen. U moet kort 

toelichten wat u nog nodig hebt als antwoord op dit verzoek. -> ; In dat geval wordt het verzoek 

teruggestuurd naar de oorspronkelijke ontvanger, die vervolgens zijn eerdere antwoord zal 

moeten aanvullen en een bijgewerkt antwoord zal moeten sturen. 

Houd er rekening mee dat u, nadat u om verduidelijking hebt verzocht, nog steeds opmerkingen en/of 

bijlagen bij het verzoek kunt toevoegen, zoals hierboven in punt 2.2 is toegelicht. 

5 Uitwisseling van informatie vanuit het oogpunt van de ontvanger 

Uw EJN-contactpunt ontvangt automatisch een e-mail wanneer het een verzoek ontvangt. U kunt uw 

verzoek gemakkelijk openen door op de link in de e-mail te klikken, via een zoekopdracht of op uw IMI-

dashboard, waar het verzoek wordt opgenomen in de lijst Te aanvaarden. 

 Een verzoek aanvaarden of doorsturen 

Wanneer u een verzoek ontvangt, moet u het eerst aanvaarden. Controleer eerst de inhoud van het 

verzoek (d.w.z. bekijk het tabblad Verzoek en antwoord) en 

 klik vervolgens op Aanvaarden; 

 vul in het veld Verwachte antwoordtermijn (in dagen) het aantal dagen in waarna u denkt het 

verzoek te kunnen beantwoorden; 

 klik opnieuw op Aanvaarden. 

Als er in uw lidstaat een ander EJN-contactpunt of andere autoriteiten in IMI zijn geregistreerd, kunt u het 

verzoek ook Doorsturen naar een van hen. Dit doet u als volgt: 

 klik op Doorsturen; 

 druk in het pop-upvenster op Zoeken om de andere EJN-contactpersoon te vinden (u hoeft geen 

aanvullende criteria te selecteren, tenzij uw lidstaat meer dan tien contactpunten en autoriteiten 

heeft geregistreerd voor de EJN-module); 

 selecteer in de lijst met zoekresultaten de rij van het relevante contactpunt en klik vervolgens op 

Selecteren; 

 leg in het veld Motivering kort uit waarom u het verzoek doorstuurt en druk op Bevestigen. 

Als u een verzoek doorstuurt naar een ander EJN-contactpunt of een andere autoriteit, hoeft u niets 

anders te doen met het verzoek. 

Opmerkingen: 

Wilt u dat een van uw directe collega’s, die voor uw eigen EJN-contactpunt/autoriteit in IMI zijn 

geregistreerd, een verzoek behandelt, dan hoeft u het verzoek niet naar die persoon door te sturen. U 

vraagt diegene gewoon om op IMI in te loggen en het verzoek te controleren. Doorsturen is alleen nodig 

wanneer andere IMI-autoriteiten/entiteiten het verzoek moeten behandelen. 

Als u een verzoek moet doorsturen, moet u dat in IMI doen. Het zal nooit volstaan om een automatische 

e-mail door te sturen naar een andere autoriteit, aangezien zij op die manier geen toegang hebben tot 

het verzoek in het systeem. 



 

EJN – justitieel netwerk                                                                                                                                                          8 
 

Als u een verzoek wilt “weigeren”, d.w.z. aangeven dat u het niet kunt beantwoorden, moet u nog 

steeds eerst het verzoek aanvaarden en vervolgens aangeven dat u niet in staat bent het verzoek in te 

willigen. (Zie punt 3.2 voor meer informatie.) 

 Een verzoek beantwoorden 

Zodra u een verzoek hebt aanvaard, kunt u het onmiddellijk beantwoorden, maar u kunt het verzoek ook 

in de status Aanvaard laten staan en de informatie voor uw antwoord verzamelen, hetgeen enige tijd in 

beslag kan nemen. Als u een verzoek dat u eerder hebt aanvaard, gemakkelijk wilt terugvinden en wilt 

beantwoorden, gaat u gewoon naar de lijst Te beantwoorden op uw IMI-dashboard en opent u het 

verzoek daar. Als alternatief kunt u natuurlijk het aanvaarde verzoek openen via de menuoptie Zoeken 

(per formulier). 

Om een verzoek te beantwoorden: 

 klik op Bewerken; 

 vul in het veld Verwachte antwoordtermijn (in dagen) het aantal dagen in waarna u denkt het 

verzoek te kunnen beantwoorden; 

 klik opnieuw op Aanvaarden. 

 

6 Aanvullende acties voor gebruikers van coördinatoren in lidstaten 
met meerdere geregistreerde autoriteiten 

Zie de taken van de coördinator in het volgende document: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/roles_responsibilities_nl.pdf  

7 Gebruik van machinevertaling voor vrije tekst 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/machine_translation_nl.pdf  

8 Een rapport van een uitwisseling van informatie afdrukken 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/how_to_create_report_nl.pdf  

9 Zoeken naar verzoeken – lijst van verzonden en ontvangen 
verzoeken 

Om naar verzoeken te zoeken, selecteert u Verzoeken in het menu in de dashboardweergave en klikt u op 

Zoeken (per formulier). Als u toegang hebt tot een andere module, zullen alle formuliergegevens 

beschikbaar zijn in de gegenereerde lijst. Kies “EJN- civiel — Europees justitieel netwerk: 

informatieverzoeken” om naar de zoekpagina te gaan. Er zijn meerdere basis- en geavanceerde criteria 

die kunnen worden gebruikt om de zoekopdracht te beperken. Als er geen specifieke criteria zijn, klik dan 

rechtsboven op Zoeken. Alle verzoeken waartoe u toegang hebt, worden dan weergegeven. 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/roles_responsibilities_nl.pdf
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/machine_translation_nl.pdf
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/how_to_create_report_nl.pdf
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10 Gegevens van een eerder verzonden verzoek opnieuw gebruiken 

U kunt ook beginnen met het opstellen van een nieuw verzoek op basis van een eerder verzonden 

verzoek. Dit zou vooral nuttig kunnen zijn als u een soortgelijk verzoek naar hetzelfde of een ander EJN-

contactpunt wilt sturen. Als u dat wenst, klikt u op de knop Gegevens hergebruiken. Het systeem opent 

de wizard voor het opstellen van het verzoek, waarbij u de hierboven beschreven stappen moet volgen, 

maar in de velden is de informatie van het eerder aangemaakte/verzonden verzoek al ingevuld. 

Belangrijk! 

Voor opleidingen en tests mag alleen de opleidingsdatabase worden gebruikt. Test- of proefdossiers 

mogen nooit in het echte systeem worden aangemaakt, omdat ze de statistieken zouden beïnvloeden. 

De helpdesk van IMI zal zonder voorafgaande kennisgeving alle geïdentificeerde testdossiers uit het 

echte IMI-systeem verwijderen. 

 

 

https://webgate.training.ec.europa.eu/imi-net/imi/protected/home.imi

