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Het programma van Stockholm1 werd in 2010 vastgesteld door de Europese Raad, die daarin 
een aantal doelstellingen wilde formuleren die aan het einde van het programma, tegen 2014, 
moeten zijn bereikt, met het oog op verdere versterking van de ruimte van vrijheid, veiligheid 
en recht (RVVR). Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon wordt het 
namelijk steeds belangrijker dat de Europese burger oog krijgt voor de praktische voordelen 
van de Europese Unie in zijn dagelijks leven, en de RVVR is in dit opzicht van bijzonder 
groot belang.

Het Parlement heeft zijn aanvankelijk standpunt over het programma van Stockholm te 
kennen gegeven in een tweetal resoluties, namelijk die van 25 november 20092 over het 
programma in het algemeen, en die van 23 november 20103 over de civielrechtelijke, 
handelsrechtelijke, familierechtelijke en internationaal-privaatrechtelijke aspecten van het 
programma. De Commissie heeft vervolgens op 20 april 2010 een actieplan ter uitvoering van 
het programma van Stockholm vastgesteld4.

Nu de looptijd van het programma, de periode 2010-2014, reeds voor meer dan de helft is
verstreken hebben de Commissies juridische zaken, burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken  en constitutionele zaken besloten de tot dusver gemaakte vorderingen te 
evalueren, om te bezien welke maatregelen nog moeten worden genomen en de mogelijke 
prioriteiten aan te wijzen voor de opvolger van het programma van Stockholm.

Dit werkdocument richt zich op de uitvoering van het programma voor de materie die 
gebieden die tot het werkterrein van de Commissie juridische zaken behoort, en waarvoor 
Luigi Berlinguer als rapporteur is aangewezen. Na debat in de commissie en met de andere 
betrokken commissies, zullen de drie corapporteurs een algeheel ontwerpverslag in de drie 
commissies voorleggen over de tussentijdse herziening van het Stockholm-programma.

Zoals aangestipt in de resolutie van 23 november 2010 vallen de maatregelen in het kader van  
het Stockholm-programma op gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke zaken te 
verdelen in vier hoofdgroepen: burgerlijk recht, handelsrecht, familierecht en internationaal 
privaatrecht.

1. Burgerlijk recht

Op terrein van burgerlijk recht zijn er initiatieven voorgesteld die zowel materieel- als 
formeelrechtelijke aspecten betreffen.

1.1. Materieel burgerlijk recht

Een belangrijk succes op het gebied van het materiële burgerlijk recht was de vaststelling van 
de erfopvolgingsverordening 5. In vervolg op een in 2009 uitgebracht voorstel van de 

                                               
1 PB C 115 van 4.5.2010, blz. 1.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2009)0090.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0426.
4 COM(2010)0171.
5 Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de 
bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding 
en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling 
van een Europese erfrechtverklaring (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 107).
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Commissie, werd na jarenlange discussie in 2012 onder rapporteurschap van Kurt Lechner 
een bevredigende oplossing gevonden. Het gaat om een zeer belangrijk stuk wetgeving voor 
de Europese burger, omdat iemand met bezittingen in verschillende lidstaten voortaan te 
maken zal hebben met slechts één nationaal rechtsstelsel dat dan op de erfopvolging van 
toepassing zal zijn, en zelfs kan opteren voor het recht van het land waarvan hij de 
nationaliteit heeft wanneer hij in een andere lidstaat woont.

Op het terrein van overeenkomstenrecht heeft de Commissie in haar actieplan een samenstel  
van rechtsregels voorgesteld dat een optioneel 28e overeenkomstenrechtsstelsel moet vormen, 
en dat de grensoverschrijdende handel , vooral voor KMO’s, moet vergemakkelijken. Het 
wetgevingsvoorstel voor het gemeenschappelijk Europees kooprecht kwam in 2011 tot 
stand,  en is op dit moment in behandeling in de commissie, met Klaus-Heiner Lehne en Luigi 
Berlinguer als corapporteurs. Het valt niet te zeggen wanneer het voorstel kracht van wet zal 
krijgen, omdat er nog veel open vragen zijn.

Meer direct van belang voor de gewone burger zijn de maatregelen die zijn voorgesteld voor 
een vlottere erkenning in een andere lidstaat van openbare documenten en akten van de 
burgerlijke stand, omdat de burgers het gemis van zulke automatische erkenning ervaren als 
een van de belangrijkste obstakels voor het vrije personenverkeer. Op dit moment zijn er twee 
voorstellen in voorbereiding: eén daarvan, gepubliceerd in april 2013, betreft de afschaffing 
van formaliteiten voor openbare documenten (apostilles, legalisering, gewaarmerkte 
vertalingen, enz.), en het andere, dat eind 2013 wordt verwacht, betreft de wederzijdse 
erkenning van de werking van akten van de burgerlijke stand  (met een beperkte lijst van 
situaties rond de burgerlijke staat,  zoals huwelijk, naamsveranderingen enz.).   Het Parlement 
hecht uiterst veel belang aan deze beide voorstellen.

Op het terrein van bescherming van kwetsbare volwassenen tenslotte, een kwestie die de 
commissie al geruime tijd bezighoudt 1, heeft de Commissie in haar actieplan aangekondigd 
hier geen actie te zullen ondernemen omdat het aan de lidstaten is om te beslissen om al dan 
niet toe te treden tot het Haags Verdrag van 2000 inzake de internationale bescherming van 
volwassenen. Volgens de Haagse Conferentie is dit verdrag slechts in 6 lidstaten in werking 
getreden, en is het door nog 7 andere lidstaten ondertekend maar nog niet geratificeerd 2. Het 
is wat dat betreft bijzonder teleurstellend dat de Commissie nog steeds geen aanstalten maakt 
om tot Europese wetgeving in deze kwestie te komen, de conclusies in de resolutie van 2008 
ten spijt.

1.2. Burgerlijk procesrecht

Op het punt van het burgerlijk procesrecht is de commissie veel gelegen aan invoering van  
gemeenschappelijke minimumnormen voor burgerlijk procesrecht waarin de ambitie 
blijkt van een hoog niveau van waarborgen voor de burger die zich tot de rechter wendt, zoals 
ook gememoreerd in het EU-scorebord voor justitie 3 . De Commissie heeft aangekondigd in 

                                                                                                                                                  

1 Zie paragraaf 95 van de resolutie van 25 november 2009 en de resolutie van 18 december 2008 
(P6_TA(2008)0638).
2 http://www.hcch.net/upload/dutch.html.
3 Mededeling van de Commissie het EU-scorebord voor justitie: een instrument ter bevordering van 
doeltreffende justitie en groei, 27 maart 2013.
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2014 met een voorstel te zullen komen, maar het is nog niet bekend of het om een 
wetgevingsvoorstel zal gaan.

Met het oog op een krachtiger bescherming van de rechten van de consument pleit het 
Parlement bovendien voor een Europees initiatief dat collectieve schadevorderingen
mogelijk moeten maken1. De Commissie heeft in haar follow-up document van 18 april 20122

toegezegd in 2012 met een al dan niet wetgevend initiatief te zullen komen voor een Europees 
kader voor collectieve schadevorderingen, maar een dergelijk initiatief laat nog op zich 
wachten.

2. Handelsrecht

Voor het handelsrecht heft de Commissie een voorstel uitgebracht voor een verordening 
inzake het Europees bevel tot conservatoir bankbeslag3, waarmee een debiteur kan worden 
belet aan uitwinning te ontsnappen door gebruikmaking van de vertraging die met het leggen 
van bankbeslag over de grens heen is gemoeid. De bedoeling van rapporteur Raffaele 
Baldassarre is ervoor te zorgen dat de procedure voor tijdelijke bevriezing van banktegoeden 
in afwachting van uitwinning zo snel mogelijk verloopt, met inachtneming van het recht van 
verweer. De afronding van dit dossier duurt langer dan verwacht, door de ingewikkeldheid 
van de materie, maar aanvaarding als wetgeving is binnenkort te verwachten.

Voor wat het vennootschapsrecht betreft, heeft de Commissie nog geen gevolg gegeven aan 
het verzoek van het Parlement4 om een 14e vennootschapsrichtlijn waarin de nog hangende 
kwestie van overplaatsing van de vennootschapszetel moet worden geregeld. De Commissie 
meent dat de noodzaak van zulke wetgeving nog niet vaststaat, en verwijst naar de uitkomst 
van een openbare raadpleging die in 2012 zou plaatsvinden5.

Ten aanzien van de Europese besloten vennootschap, waarop door het Parlement eveneens 
werd aangedrongen in de resolutie van 23 november 20106, dit belangrijke voorstel kwam in 
2009 de facto te vervallen omdat hiervoor  in de Raad geen unanimiteit haalbaar bleek. De 
Commissie heeft nog geen aanstalten gemaakt om het voorstel nieuw leven in te blazen.

Tenslotte heeft de Commissie een voorstel voorgelegd 7 voor wijziging van de 
insolventieverordening. Met dit wijzigingsvoorstel, waarvoor Klaus-Heiner Lehne 
rapporteur is, wordt een ruimere werkingssfeer van de verordening beoogd, door zodanige 
herdefiniëring van 'insolventieprocedure’ dat daar een groter aantal gevallen onder komt te 
vallen, en een betere werking van de verordening, door wijzigingen in de regels betreffende 
rechtsmacht, inleiding van een secundaire procedure, en insolventie van meerdere 
ondernemingen die tot hetzelfde concern behoren.

                                               
1 Resolutie van 2 februari 2012 (P7_TA(2012)0021), en paragraaf  95 van de resolutie van 25 november 2009.
2 SP(2012)160.
3 COM(2011)0445.
4 Resolutie van 2 februari 2012 (P7_TA(2012)0019), en paragraaf  33 en 34 van de resolutie van 23 november 
2010.
5 Follow-up document van 18 april 2012, SP(2012)260/2.
6 Tekstparagrafen 33 en 34
7 COM(2012)0744.
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3. Personen- en familierecht

De Rome III-verordening 1 inzake het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding 
van tafel en bed (rapporteur Tadeusz Zwiefka) kwam in 2010 tot stand via de procedure van 
nauwere samenwerking, met thans 15 deelnemende lidstaten. Het is de enige wettelijke 
regeling op gebied van civielrechtelijke justitiële samenwerking die reeds in werking is, en zij 
bevat duidelijke regels voor de aanwijzing van het recht dat van toepassing is op de 
ontbinding van een huwelijk.

Het Stockholm-programma regelde ook de invoering van wetgeving inzake 
huwelijksgoederenregimes 2 en de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde 
partnerschappen3, met bepalingen inzake rechtsmacht, toepasselijk recht en erkenning en 
uitvoering van rechterlijke beslissingen. Met Alexandra Thein als rapporteur, worden beide 
dossiers op dit moment door het Parlement behandeld, en naar verwachting zullen zij eind dit 
jaar worden goedgekeurd. Volgens de raadplegingsprocedure is de uiteindelijke beslissing aan 
de Raad.

Het Parlement heeft ook aangedrongen op Europese wetgeving inzake grensoverschrijdende 
adoptie4, omdat veel gezinnen juist op dit terrein problemen ondervinden met de erkenning 
van in een andere lidstaat genomen beslissing. De Commissie heeft hierin nog geen initiatief 
genomen.

In het Stockholm-programma werd een herziening voorgesteld van de Brussel II-
verordening 5, in het bijzonder ter regeling van de kwestie rond de erkenning van 
beslissingen inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid. De Commissie heeft een 
wetgevingsinitiatief aangekondigd voor 2013, ter vervanging van het voorstel6 dat zij in 2002 
heeft moeten intrekken.

4. Internationaal privaatrecht, algemeen

Het belangrijkste project op gebied van het algemene internationaal privaatrecht in het kader 
van het Stockholm-programma was de herziening van de verordening Brussel I7 , strekkende 
tot vereenvoudiging van procedures voor de tenuitvoerlegging van vonnissen in een andere 
lidstaat en met name tot afschaffing van de exequatur-procedure. Onder de hoede van de 
rapporteur rapporteur Tadeusz Zwiefka, werd de herschikking van de verordening Brussel I, 
waarbij enkele aspecten rond de grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van vonnissen 
werden gestroomlijnd en verduidelijkt, tot een goed einde gebracht8.

                                               
1 Verordening (EU) Nr. 1259/2010 van de Raad van 20 december 2010 tot nauwere samenwerking op het gebied 
van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed, PB L 343, 29.12.2010, blz. 10.
2 COM(2011)0126.
3 COM(2011)0127.
4 Zie paragraaf 95 van de resolutie van 25 november 2009.
5 Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de 
erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke
verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000 (PB L 338 van 23.12.2003, blz. 1).
6 COM(2001)0505.
7 Verordening (EG) nr. 44/2001 van 22 december 2000 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, 
erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB L 12 van 16.01.01, blz. 1).
8 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de 
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Het project voor een verdrag inzake internationale rechterlijke uitspraken, dat op 
internationaal niveau soortgelijke doelen dient als de verordening Brussel I1, en onder 
auspiciën stond van de Haagse Conferentie voor international privaatrecht, heeft niet het 
succes gehad waarop werd gehoopt. De onderhandelingen zijn nog gaande en hebben de 
afgelopen jaren nog geen beduidende vooruitgang opgeleverd.

Het Parlement had er ook op aangedrongen dat in de verordening Rome II een regeling wordt 
ingevoegd voor aanwijzing van het toepasselijke recht ingeval van een niet-contractuele 
verbintenis uit aantasting van de persoonlijke levenssfeer en persoonlijkheidsrechten,, 
waaronder ook smaad2. Dit verlangen werd nogmaals en uitvoeriger naar voren gebracht in de 
resolutie van 10 mei 2012 met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de wijziging van 
Verordening (EG) nr. 864/2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-
contractuele verbintenissen (Rome II)3, waarop de Commissie tot dusver niet heeft 
gereageerd, wat in strijd is met paragraaf 16 van het Kaderakkoord over de betrekkingen 
tussen het Europees Parlement en de Commissie4.

Een andere belangrijke wettelijke regeling waarop nog wordt gewacht, is een verordening ter 
regeling van verjaringstermijnen voor grensoverschrijdende geschillen over 
verkeersongevallen. Door de uiteenlopende termijnen in de verschillende lidstaten valt in 
zulke gevallen vaak moeilijk te garanderen dat de betrokkene zijn recht kan halen. De 
Commissie had het voorstel in 2011 willen uitbrengen, maar het ligt nog niet op tafel.

Gezien de steeds grotere versnippering tenslotte van de EU-wetgeving op gebied van het 
internationaal privaatrecht, met een relatief groot aantal sector-specifieke regelingen die elk 
een ander aspect regelen, pleit het Parlement al sinds enige tijd voor een de invoering van een 
Europees wetboek van internationaal privaatrecht5. De bedoeling hiervan zou zijn de 
bepalingen op de verschillende gebieden van international privaatrecht te harmoniseren en er 
tegelijkertijd voor te zorgen dat er geen lacunes in de wettelijke regeling openblijven.

5. Overkoepelende doelstellingen op het gebied van de justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken

Voor de realisering van de verschillende specifieke doelstellingen van het Stockholm-
programma, naast de afzonderlijke wetgevingsinstrumenten, is het zaak erop toe te zien dat 
alle belanghebbenden voldoende toegang krijgen tot de rechtspraak en het EU-recht.

Een belangrijke stap is de verdere ontwikkeling van e-justitieprojecten6, die de burger 
rechtstreekse toegang geven tot juridische informatie en justitiële instanties, door essentiële 
informatie online aan te bieden en indiening van sommige aanvragen per computer mogelijk 
te maken. Er is hier al enige vooruitgang mee gemaakt maar er blijft nog te doen.

                                                                                                                                                  
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, 
PB L 351 van 30.12.2012, blz. 1.
1 Zie paragraaf 35 van bovengenoemde resolutie van 23 november 2010.
2 Zie paragraaf 95 van bovengenoemde resolutie van 25 november 2009.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0200.
4 PB L 304 van 20.11.2010, blz. 47.
5 Zie paragraaf 95 van bovengenoemde resolutie van 25 november 2009.
6 Zie paragrafen   107, 108, 109 en 110  van de resolutie van 25 november 2009.
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Europees juridisch onderwijs is eveneens erg belangrijk wil er een Europese juridische 
cultuur ontstaan waarin wederzijdse erkenningsprocedures hun nut kunnen bewijzen 1. In het 
kader van het Europees netwerk voor justitiële opleiding en de Academie voor Europees recht 
wordt op dit punt belangrijk werk verricht. Voorts is het pilot-programme van de Commissie 
voor training van rechters en praktijkjuristen nu eindelijk van start gegaan 2.

6. Conclusie

Dit korte overzicht van de vorderingen met het programma van Stockholm op gebied van 
justitiële samenwerking in burgerlijke zaken laat zien dat er al enige veelbelovende wetgeving 
is aangenomen, waarvan echter wegens de lange wetgevings- en omzettingsprocedures nog 
maar zeer weinig al toepassing vindt. Een groot aantal wetgevingsvoorstellen zijn nog bij de 
medewetgevers in behandeling. Met nog een jaar te gaan tot de verkiezingen van 2014 en het 
aflopen van het Stockholm-programma, moet worden opgemerkt dat het wachten in veel 
gevallen nog is op de desbetreffende voorstellen van de Commissie. Bovendien is de geringe 
respons van de Commissie op de door het Parlement aangedragen ideeën voor wetsvoorstellen 
ronduit teleurstellend.

                                               
1 Zie paragrafen   105 en 106 van de resolutie van 25 november 2009 en paragrafen   5 t/m 13 van de resolutie 
van 23 november 2010.
2 PB S 132, 12.7.2012, 218282.


