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SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. verwelkomt het groenboek van de Commissie "Efficiënte tenuitvoerlegging van 
rechterlijke beslissingen in de Europese Unie: transparantie van het vermogen van 
schuldenaars" (COM(2008)0128), omdat het een bijdrage levert aan de strategie van 
Lissabon;

2. verklaart dat het achterhouden van informatie die nodig is om de schuldenaar te dwingen 
zijn verplichtingen na te komen, in strijd is met de gemeenschappelijke beginselen van 
goede trouw en geldelijke aansprakelijkheid; verklaart dat gebrek aan kennis van de 
nationale wetgevingen inzake de tenuitvoerleggingsmethoden of de gebrekkige 
doelmatigheid ervan een belemmering vormen voor de verwezenlijking van een 
eengemaakte interne markt en onaanvaardbare kosten met zich meebrengen voor de 
interne markt;

3. wijst erop dat laattijdige betalingen, niet-betaling evenals de moeilijkheid om 
schuldvorderingen te innen de belangen van de ondernemingen en consumenten schaden,
het vertrouwen in de interne markt doen afnemen en het handelen van justitie 
verzwakken;

4. is voorstander van een geïntegreerde en efficiënte strategie volgens de beginselen van 
"beter wetgeven", en is van mening dat het doel van de invordering van 
schuldvorderingen verwezenlijkt moet worden, waarbij non-discriminatie, de 
bescherming van gevoelige gegevens evenals de procedurele garanties met adequate 
middelen worden gewaarborgd, die zorgen voor de noodzakelijke transparantie en de 
informatie- en beheerskosten aanzienlijk verminderen;

5. is van mening dat de schuldeiser, behalve tot de openbare informatie, onder toezicht van 
of door bemiddeling van een  bevoegde autoriteit en op eenvoudige wijze binnen de 
gehele interne markt, eveneens toegang moet kunnen krijgen tot de gegevens die 
noodzakelijk zijn om de tenuitvoerleggingsprocedure te starten en inning van zijn 
schuldvordering te realiseren;

6. is voorstander van een handleiding met nationale tenuitvoerleggingsvoorschriften en 
-praktijken, meer en betere informatie in de registers en een verbeterde toegang tot die 
registers, overeenkomstig de operationele regels op communautair en nationaal niveau, 
informatie-uitwisseling tussen de bevoegde autoriteiten en het bestuderen van andere 
passende maatregelen;

7. pleit ervoor dat de verkrijger van vermogensrechten die in een rechterlijke beslissing zijn 
erkend, zijn recht kan doen gelden onder dezelfde voorwaarden als de overdrager.
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