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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over efficiënte tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in de Europese Unie: 
transparantie van het vermogen van schuldenaars
(2008/2233(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 65 van het EG-Verdrag,

– gezien het Groenboek van de Commissie van 6 maart 2008 – Efficiënte tenuitvoerlegging 
van rechterlijke beslissingen in de Europese Unie: transparantie van het vermogen van 
schuldenaars (COM(2008)0128),

– gezien het Groenboek van de Commissie van 24 oktober 2006 over een efficiëntere 
tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in de Europese Unie: beslag op 
bankrekeningen (COM(2006)0618) en onder verwijzing naar zijn resolutie hierover van 
25 oktober 20071,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 december 2008 houdende aanbevelingen aan 
de Commissie over e-justitie2,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 3 december 2008,

– gezien het advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming van 
22 september 2008,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en het advies van de Commissie 
economische en monetaire zaken (A6-0000/2009),

A. overwegende dat de laattijdige betaling en de niet-betaling van schulden de belangen van 
ondernemingen en consumenten schaden, met name wanneer de schuldeiser en de 
tenuitvoerleggingsautoriteiten geen gegevens hebben over de verblijfplaats of het 
vermogen van de schuldenaar; overwegende dat dit probleem nog wordt verscherpt door 
het huidige economische klimaat, waarin cashflow essentieel is voor het overleven van 
ondernemingen,

B. overwegende dat de problemen bij de grensoverschrijdende invordering van 
schuldvorderingen een ernstige belemmering kunnen vormen voor het vrije verkeer van 
betalingsopdrachten binnen de EU en de toegang tot het gerecht kunnen belemmeren; 
overwegende dat, als rechterlijke uitspraken niet ten uitvoer kunnen worden gelegd, 
bovendien de rechtsbedeling wordt ondermijnd en de normen van moreel gedrag in 
handelszaken op de helling komen te staan,

                                               
1 PB C 263 E van 16.10.2008, p. 655.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0637.
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C. overwegende, duidelijk gesteld, dat onwillige schuldenaren een groot probleem zijn, dat 
erger wordt, als vorderingen een grensoverschrijdend karakter hebben, met name voor 
kleine ondernemingen, die geen gespecialiseerde advocaten of speciaal hiervoor bedoelde 
schuldinvorderingsafdelingen ter beschikking hebben en die vaak in de weinig 
benijdenswaardige positie terechtkomen waarbij zij personeel, schaarse financiële 
middelen en vooral tijd voor dit probleem moeten inzetten in plaats van voor productieve 
activiteiten,

D. overwegende dat er een ernstig probleem is in gevallen met onwillige schuldenaren die 
zich, wat de nakoming van hun civiele verplichtingen betreft, allesbehalve gewetensvol 
opstellen, bijvoorbeeld personen die activa hebben afgenomen of behouden waarop zij 
geen recht hebben of die in gebreke zijn bleven ten opzichte van de verplichtingen die zij 
op grond van hun commerciële regelingen hebben; overwegende dat deze personen vaak 
aanzienlijke activa bezitten in verschillende entiteiten, bij verschillende gevolmachtigden 
en in verschillende trusts en dat geen geslaagde tenuitvoerlegging kan worden verkregen 
zonder de vereiste informatie; overwegende dat deze informatie vaak moet worden 
verkregen zonder dat de onwillige schuldenaar wordt gealarmeerd – die vaak in een 
positie zal verkeren om activa op korte termijn te verplaatsen naar een ander 
rechtsgebied,

E. overwegende dat van sommige soevereine staten bovendien bekend is dat zij 
scheidsrechterlijke uitspraken of uitspraken van rechtbanken van een ander land niet 
uitvoeren, met als gevolg dat "aasgierfondsen" ("vulture funds") zijn ontstaan die deze 
buitenlandse schuld tegen veel lagere prijs kopen en vervolgens proberen winst te maken 
met de tenuitvoerlegging; overwegende dat het beter en eerlijker zou zijn de 
oorspronkelijke schuldeisers de middelen te geven om zelf genoegdoening te krijgen,

F. overwegende dat er weinig landen zijn die helemaal geen activa buiten hun grenzen 
hebben en overwegende dat, als de schuldenaar geen kans heeft tenuitvoerlegging te 
verkrijgen in het land in kwestie, de enige effectieve genoegdoening via buitenlandse 
rechtbanken is, inclusief de rechtsbanken van de Europese Unie,

G. overwegende dat de communautaire actie om informatie beschikbaar te maken moet 
worden gezien in het raam van deze soorten van zaken, waar een gebrek aan informatie 
ernstig onrecht veroorzaakt; overwegende dat, tenzij de schuldeiser kan beschikken over 
informatie over de activa van een onwillige schuldenaar die via de tenuitvoerlegging van 
een rechterlijke uitspraak kunnen worden afgenomen, de schuldeiser de uitspraak niet ten 
uitvoer zal kunnen leggen,

H. overwegende dat dit probleem in de prakrijk niet beperkt is tot gevallen waar er al een 
uitspraak is die niet is uitgevoerd: het kan ook ontstaan vóór eisers hun vordering 
instellen,

I. overwegende dat het evenwel van absoluut essentieel belang is dat de voorgestelde 
maatregelen proportioneel zijn; overwegende dat deze maatregelen bovendien niet louter 
een herhaling mogen zijn van wat al kan worden bereikt via de bestaande nationale 
maatregelen en dat zij beperkt moeten zijn tot grensoverschrijdende vorderingen, waarbij 
een onnodige en ongeschikte harmonisatie moet worden voorkomen,
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J. overwegende dat ernstige bezorgdheid is gerezen over het feit dat sommige in 
bovengenoemd groenboek van 6 maart 2008 naar voren gebrachte ideeën schending 
kunnen inhouden van grondrechten, inclusief het recht op een persoonlijke levenssfeer 
(gegevensbescherming), procedurewaarborgen kunnen ondermijnen en strijdig kunnen 
zijn met de constitutionele traditie van vele lidstaten,

K. overwegende dat de voorstellen die worden ingediend, kostenefficiënt moeten zijn en 
geïntegreerd moeten zijn in andere communautaire beleidsterreinen, om een onnodige 
overlapping van inspanningen te voorkomen,

1. is het met de Commissie eens dat de grensoverschrijdende invordering van 
schuldvorderingen via de tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken een groot 
probleem met betrekking tot de gemeenschappelijke markt is, maar is van mening dat 
geen van de oplossingen die de Commissie voorstelt, zal helpen met het moeilijkste 
probleem, dat van onwillige schuldenaars die gewetenloos zijn wat de nakoming van hun 
civiele verplichtingen betreft en die de middelen ter beschikking hebben om deze 
verplichtingen te ontduiken;

Voorstel een handleiding met nationale tenuitvoerleggingsvoorschriften en -praktijken op 
te stellen

2. is van mening dat deze handleiding, die op het Europees justitieel netwerk ter 
beschikking moet worden gesteld, hoogstens nuttig kan zijn als algemene gids voor wat 
beschikbaar is in andere rechtsgebieden;

3. is evenwel van mening dat deze handleiding beperkt nut zal hebben, dat de opstelling en 
de bijwerking ervan veel werk en geld zal kosten en dat de handleiding onvermijdelijk 
achter zal lopen bij de veranderingen in de wet; is van mening dat zij alleen nuttig zal zijn 
voor personen die voor hun eigen tenuitvoerlegging in een vreemd land willen zorgen; 
wijst erop dat de schuldeiser in veruit de meeste gevallen een advocaat in het vreemde 
rechtsgebied om advies over de beschikbare tenuitvoerleggingsmiddelen zal moeten 
vragen;

4. is er sterk van overtuigd dat de creatie van nationale registers van buitenlandse advocaten 
die hun rechten op grond van de gemeenschappelijke markt, die zij overeenkomstig 
Richtlijn 77/249/EEG1 en Richtlijn 98/5/EG2 hebben, kostenefficiënter en nuttiger voor 
schuldeisers zou zijn;

Meer informatie beschikbaar stellen in openbare registers en de toegang tot deze registers 
verbeteren

5. is van mening dat de kwestie van de verbetering van de toegang tot handelsregisters kan 
worden aangepakt in het kader van het e-justitie-programma, op voorwaarde dat het recht 

                                               
1 Richtlijn 77/249/EEG van de Raad van 22 maart 1977 tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening 
door advocaten van het vrij verrichten van diensten (PB L 78 van 26.3.1977, blz. 17).
2Richtlijn 98/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 ter vergemakkelijking van de 
permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie 
is verworven (PB L 77 van 14.3.1998, blz. 36).
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op een persoonlijke levenssfeer, inclusief gegevensbescherming, beschermd is;

6. heeft ernstige twijfels over de verlening van toegang tot bevolkings-, socialezekerheids-
en belastingregisters;

7. stelt dat, hoewel toegang tot bevolkingsregisters (waar deze bestaan) nuttig kan zijn voor 
de opsporing van ongelukkige individuen die het onderhoudsgeld of de afbetalingen van 
persoonlijke leningen die zij verschuldigd zijn, niet betalen, een toegangsregeling duur en 
niet proportioneel zou zijn en niets zou verhelpen aan het probleem van onwillige 
schuldenaren, terwijl soepelere toegang tot bevolkingsregisters goed kan worden 
misbruikt door journalisten of verkopers die de methode hanteren van directe verkoop per 
telefoon;

8. is van mening dat, hoewel in sommige rechtsgebieden met enig succes een beroep op 
betere toegang tot socialezekerheids- en belastingregisters is gedaan, er schending kan 
ontstaan van de regels op het gebied van gegevensbescherming en vertrouwelijkheid; 
wijst erop dat deze stap in sommige lidstaten grote aanpassingen in de wetgeving zou 
vereisen en door de bevolking argwanend zou worden bekeken; merkt voorts op dat er 
goed wettelijke problemen kunnen zijn wat het gebruik van informatie voor een ander 
doel dan hetgeen waarvoor deze oorspronkelijke is verzameld, betreft;

9. merkt bovendien op dat belastingaangiften en socialezekerheidsgegevens in vele lidstaten 
vertrouwelijk zijn en dat de idee van een register, met heel het risico van gegevens die 
verloren gaan, daar niet goed zou worden onthaald en zou worden beschouwd als 
machtsmisbruik door uitvoerende instanties;

10. is van mening dat het voorstel disproportioneel is met het beoogde doel, misbruik 
mogelijk kan maken en schending van het recht op een persoonlijke levenssfeer kan 
inhouden;

11. benadrukt dat schuldeisers in het geval van onwillige schuldenaars waarschijnlijk 
sowieso een beroep zullen moeten doen op onderzoeksinstanties en dat toegang tot 
openbare registers sowieso niet veel zal helpen;

Informatie-uitwisseling tussen tenuitvoerleggingsautoriteiten

12. is van mening dat de idee van intensievere samenwerking tussen openbare 
tenuitvoerleggingsinstanties de moeite van verder onderzoek waard kan zijn, maar wijst 
erop dat deze instanties niet in alle lidstaten bestaan;

Verklaring van de schuldenaar

13. is van mening dat een verklaring van de schuldenaar een nuttig deel van de procedure 
voor de tenuitvoerlegging van een uitspraak kan zijn, als er straffen op grond van de 
nationale wet aan kunnen worden gekoppeld;

14. acht geen communautair optreden op dit gebied nodig, hoewel de Gemeenschap de 
lidstaten die niet in een verklaring van de schuldenaar voorzien, kan aanmoedigen in hun 
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wetgeving effectieve instrumenten van deze soort op te nemen;

Invoering van een Europese vermogensverklaring

15. dringt erop aan dat een Europese vermogensverklaring bovenop de bestaande nationale 
instrumenten komt en deze niet vervangt;

16. stelt dat de activa die in deze verklaring bekend moeten worden gemaakt, niet beperkt 
mogen zijn tot degene die zich bevinden in de Europese Unie, maar alle activa moeten 
omvatten die in de hele wereld worden aangehouden;

Andere maatregelen

17. wijst erop dat elke lidstaat op grond van de Brussel I-verordening1 zijn eigen voorlopige 
maatregelen heeft die bepaald zijn door en passen in het kader van zijn nationale wet en 
dat overeenkomstig de genoemde verordening voor ex parte-opdrachten geen wederzijdse 
erkenning en tenuitvoerlegging geldt, terwijl aan inter partes-opdrachten gevolg wordt 
gegeven door een ontvangende rechtbank, via het meest equivalente herstel dat van die 
rechtbank kan worden verkregen;

18. merkt op dat voorlopige maatregelen omvatten: (i) opdrachten tot vrijgave van informatie 
over activa waarop maatregelen tot uitvoering van een uitspraak kunnen worden 
toegepast en (ii) opdrachten tot bewaring van activa in afwachting van de 
tenuitvoerlegging, en (iii) ook de vorm kunnen aannemen van een voorlopige 
betalingsopdracht, waarbij de schuldeiser direct wordt betaald in afwachting van een 
oplossing voor het onderliggende dispuut;

19. is van mening dat in kleine zaken, met name in gevallen waar de gerechtskosten anders 
een belemmering kunnen zijn, recht dat te lang uitblijft, onrecht is en dat in grotere zaken 
het gebrek aan informatie over activa de grootste belemmering kan blijken te zijn; is 
daarom van mening dat een beroep op opdrachten tot voorlopige maatregelen een keurige 
oplossing kan zijn in beide soorten van gevallen;

20. stelt voor dat de idee ernstig wordt onderzocht om een vorm van communautaire 
voorlopige maatregel in te voeren bovenop die van de nationale rechtbanken; is van 
mening dat deze maatregel de vorm kan krijgen van een eenvoudige, soepele procedure 
die ten uitvoer kan worden gelegd in de hele EU, zodat vertraging en onnodige kosten 
kunnen worden voorkomen; is van mening dat zulks ook effectief en eerlijk zou zijn voor 
de partijen die buiten het dispuut staan;

21. stelt voor dat deze maatregel ook geldt voor arbitragevorderingen en is van mening dat er
rekening mee kan worden gehouden in het raam van de komende herziening van de 
Brussel I-verordening;

                                               
1 Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB L 12 van 16.1.2001, 
blz.1).
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22. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Aan het adviesdocument van de Commissie ligt de bezorgdheid ten grondslag dat de 
problemen bij de grensoverschrijdende invordering van schuldvorderingen het vrije verkeer 
van betalingsopdrachten in de Europese Unie en de goede werking van de interne markt 
kunnen belemmeren. "Laattijdige betaling en niet-betaling schaden de belangen van zowel de 
ondernemingen als de consumenten. Dit is met name het geval wanneer de schuldeiser en de 
tenuitvoerleggingsautoriteiten geen gegevens hebben over de verblijfplaats of het vermogen 
van de schuldenaar."  

Onwillige schuldenaren kunnen overal in de Europese Unie een groot probleem zijn, met 
name voor kleine ondernemingen, die niet beschikken over ruime middelen (contracten met 
gespecialiseerde advocaten, schuldinvorderingsafdelingen).  Het probleem kan worden 
opgelost, als de schuldenaar activa heeft in de Unie en het mogelijk is deze op te sporen en 
een rechtszaak aan te spannen. Dat het met de Commissievoorstellen, die beperkt zijn, zou 
lukken de situatie enigszins te verbeteren, valt te betwijfelen.

Wat de inhoud van het groenboek betreft, stelt de Commissie voor een handleiding met 
nationale tenuitvoerleggingsvoorschriften en -praktijken op te stellen, dat beschikbaar zou zijn 
op het Europees justitieel netwerk.

In de tweede plaats vraagt de Commissie naar de mogelijkheid de informatie te vermeerderen 
die beschikbaar is in handelsregisters en de toegang tot deze registers te verbeteren.  

Deze kwestie kan worden aangepakt in het kader van de voorstellen inzake Europese e-
justitie, waarover het Parlement zijn standpunt al bekend heeft gemaakt.

In de derde plaats wordt de idee geopperd de toegang tot de bevolkingsregisters te 
versoepelen.  

In de vierde plaats wordt in het groenboek de vraag gesteld of de 
tenuitvoerleggingsautoriteiten betere toegang moeten krijgen tot socialezekerheids- en 
belastingsregisters. Hierop is in sommige rechtsgebieden met enig succes een beroep gedaan, 
maar er zijn conflicten mogelijk met gegevensbescherming en vertrouwelijkheid. 

In de vijfde plaats suggereert de Commissie dat de samenwerking tussen openbare 
tenuitvoerleggingsinstanties kan worden verbeterd.

In de zesde plaats wordt de idee geopperd van een Europese vermogensverklaring, waarbij 
schuldenaren zouden worden verplicht openheid over al hun activa in de Europese justitiële 
ruimte te geven, met straffen in geval van niet-nakoming. 

Tot slot antwoordt de rapporteur als volgt op het verzoek van de Commissie om andere 
maatregelen die kunnen worden overwogen.

Zij is van mening dat schuldeisers baat kunnen hebben bij de invoering van een eenvoudige, 
soepele procedure die in de hele EU effectief kan zijn voor de verkrijging van voorlopige 
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maatregelen in de vorm van (1) een opdracht tot vrijgave van informatie over activa waarop 
maatregelen tot uitvoering van een uitspraak kunnen worden toegepast; (2) een opdracht tot 
bewaring van activa in afwachting van de tenuitvoerlegging. Deze maatregelen kunnen de 
vorm aannemen van een voorlopige betalingsopdracht waarmee de schuldeiser direct wordt 
betaald in afwachting van een oplossing voor het onderliggende dispuut. 

Als de Commissie deze aanpak een onderzoek waard acht, stelt de rapporteur voor dat 
opdracht wordt gegeven tot een onderzoek naar voorlopige maatregelen in de EU waarin de 
volgende elementen aan bod komen: 

(1) De werking van de huidige nationale systemen in de praktijk: het onderzoek kan beperkt 
zijn tot één common-lawland en een representatief staal van civil-lawlanden, waaronder 
minimum één Oost-Europees systeem. 

(2) Verbeteringen in de bestaande systemen die nuttig kunnen zijn en die kunnen worden 
overwogen. Hiertoe moet in het onderzoek aandacht kunnen worden besteed aan systemen 
binnen en buiten de Europese Unie.

(3) Terreinen waarop meer samenwerking tussen de lidstaten een voordeel kan opleveren. In 
het onderzoek moeten bijvoorbeeld leemten met betrekking tot de beschikbaarheid van 
voorlopige maatregelen in de systemen worden aangewezen, moeten kosten en effectiviteit 
worden vergeleken en moet de vraag worden beantwoord of de situatie kan worden 
verbeterd.

(4) De manier waarop voorlopige opdrachten kunnen worden geïntegreerd in de werking van 
het bankensysteem. Banken zijn vaak bij de zaak betrokken als buiten het onderliggende 
dispuut staande partijen en het systeem van voorlopige opdrachten moet zo worden 
ontworpen dat het aansluit bij de manier waarop banken opereren. 

(5) De mogelijke effecten van regels inzake gegevensbescherming, vereisten op grond van de 
regelgeving en vertrouwelijkheid. Kan de vrijgave van informatie bijvoorbeeld problemen 
veroorzaken ten aanzien van de regelgeving voor een buiten het dispuut staande partij in een 
ander land?

(6) Billijkheid ten aanzien van buiten het dispuut staande partijen (zoals de houders van activa 
of de houders van informatie), die niet bij de onderliggende zaak zijn betrokken, maar voor 
wie een voorlopige opdracht gevolgen kan hebben. (Zijn zij bijvoorbeeld blootgesteld aan 
vorderingen als gevolg van de uitvoering van de opdracht?)

(7) Het communautaire systeem dat waarschijnlijk aanvaardbaar is voor andere lidstaten.
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