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1. Inleiding

Er bestaan in de EU momenteel diverse instrumenten voor het innen van schuldvorderingen, 
zoals de Europese procedure voor geringe vorderingen, de Europese betalingsbevelprocedure 
of de Europese executoriale (of uitvoerbare) titel voor niet-betwiste schuldvorderingen. 
Ondanks het feit dat deze instrumenten de erkenning van arresten met betrekking tot de 
grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in de hand werken, blijft er wat 
overgangsmaatregelen betreft nog veel werk op de plank.

Zo verliezen de Europese bedrijven per jaar naar schatting nagenoeg 2,6% van hun jaarlijkse 
omzet aan niet-geïnde schuldvorderingen. De versnipperdheid van de nationale regelingen 
betreffende inning van schuldvorderingen biedt de schuldenaars de kans om hun geld rustig 
van de ene bankrekening in een lidstaat naar een andere in een andere lidstaat over te hevelen. 

In de toelichting bij het voorstel voor een verordening stelt de Europese Commissie1 dat de 
huidige situatie gekenmerkt wordt door vier tekortkomingen:

 de voorwaarden voor bevelen tot conservatoir beslag op bankrekeningen krachtens het 
nationale recht lopen in de EU sterk uiteen2;

 tal van lidstaten voorzien niet in de mogelijkheid om informatie te verkrijgen over waar 
de schuldenaar zijn bankrekening heeft;

 de kosten van het verkrijgen en ten uitvoer leggen van een bevel tot conservatoir beslag 
op bankrekeningen in grensoverschrijdende zaken zijn in het algemeen hoger dan in 
binnenlandse zaken;

 de verschillen tussen de nationale tenuitvoerleggingssystemen en de duur van de 
tenuitvoerlegging vormen een ernstig probleem voor de schuldeisers.

Om deze tekortkomingen aan te pakken stelt de Commissie een verordening voor met als doel 
de invoering van een nieuw rechtsinstrument van voorlopige aard, het EAPO (Europees bevel 
tot conservatoir beslag op bankrekeningen), als alternatief voor de nationale regelingen. 
Volgens de Commissie kan de toepassing van de voorgestelde maatregelen de bedrijven de 
mogelijkheid bieden tot 600 miljoen euro aan uitstaande schuldvorderingen te recupereren3.

Het voornaamste doel van de Commissie is een verrassingselement in de tenuitvoerlegging 
van een EATO in te bouwen om te vermijden dat de schuldenaar geld op een rekening in een 
andere lidstaat dan de lidstaat van de rechter kan opnemen of verplaatsen. Daarom bepaalt het 
voorstel dat de Europese procedure beschikbaar moet zijn nog voor het verkrijgen van een 

                                               
1 Zie: Voorstel voor een Verordening (COM(2011)445, blz. 3 - Toelichting).
2 Voor het bevel tot conservatoir beslag kent het rechtsstelsel van de Unie geen "universeel" begrip. Integendeel, 
de diverse nationale wetgevingen kennen verschillende overgangsmaatregelen, die variëren van algemene 
regelingen, zoals betalingsbevelen (Ierland) of bevelen tot beslag (Denemarken), tot specifieke instrumenten, 
zoals het "Garnishment Order" (Malta). Zie in dat verband de CSES-studie in opdracht van de Europese 
Commissie waarin de nationale procedures voor het verkrijgen van het bevel tot conservatoir beslag worden 
vergeleken: "Study for an Impact Assessment on a Draft Legislative Proposal on the Attachment of Bank 
Accounts" (blz. 70-85).
3 Zie: Effectbeoordeling door de Commissie van het voorstel voor een verordening (blz. 35), toegankelijk via de 
volgende link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0937:FIN:NL:PDF.
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uitvoerbare titel in de lidstaat waar de schuldenaar zich bevindt1 en dat het EAPO wordt 
uitgevaardigd in een ex parte procedure, d.w.z. zonder de eiser te horen2.

2. De voornaamste maatregelen van het voorstel

2.1. Definities

 "Zaken met grensoverschrijdende gevolgen" (art. 3).

Het voorstel bepaalt dat, voor de toepassing van de verordening, een zaak geacht wordt 
grensoverschrijdende gevolgen te hebben, "tenzij het gerecht waarbij het verzoek om een 
EAPO is ingediend, alle bankrekeningen waarop het bevel tot conservatoir beslag is gericht 
en de partijen in dezelfde lidstaat zijn gelegen of wonen." 

Om de rechtszekerheid te bevorderen acht de rapporteur het wenselijk het vermoeden waaraan 
de bepaling refereert, om te keren, en te bepalen dat een zaak wordt geacht 
grensoverschrijdende gevolgen te hebben wanneer de schuldeisers woonachtig zijn en/of de 
bankrekeningen waarop men door middel van een bevel beslag wil leggen zich in een andere 
lidstaat bevinden dan die van de rechter die bevoegd is voor de uitvaardiging van het EAPO. 

 "Bankrekening" (art. 4, lid 1).

De rapporteur is van mening dat het opnemen van de financiële instrumenten in de definitie 
van de "bankrekening" voor diverse problemen kan zorgen uit het oogpunt van het eventueel 
verlies van de verschuldigde rente. In die zin wordt in artikel 26, lid 3, bepaald dat de waarde 
van de financiële instrumenten bepaald wordt op grond van de relevante marktkoers op de dag 
van de tenuitvoerlegging. 

In het daarop volgende lid 4 wordt het volgende bepaald: "Wanneer de munteenheid van de 
tegoeden op de rekening verschilt van die in het EAPO, zet de bank het bedrag om op basis 
van de officiële wisselkoers op de dag van de tenuitvoerlegging." Dergelijke bepalingen 
kunnen problemen opleveren en schade berokkenen aan de schuldeiser, aangezien de waarde 
van de financiële instrumenten blootgesteld is aan het wisselrisico wegens de schommelende 
marktrente. In dat verband zou de bank vrijgesteld moeten worden van enige 
aansprakelijkheid ter zake, of nog beter, om de procedure te vereenvoudigen, zou het beslag 
beperkt moeten worden tot de contanten.

 "Vordering" (art. 4, lid 7).

De rapporteur is van mening dat de definitie van "vordering" in het voorstel uitgebreid en 
gespecificeerd moet worden. Een uitdrukkelijke verwijzing naar de vereiste dat een vordering 
vaststaand en verschuldigd is zou het mogelijk maken de gegrondheid van de vordering zo 
nauwkeurig mogelijk vast te stellen en uiteenlopende interpretaties van de aard van de 
vordering op grond waarvan de rechter het EAPO moet onderzoeken, kunnen voorkomen.

                                               
1 Artikel 5 (Beschikbaarheid).
2 Art. 10 (ex parte procedure).
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2.2. Evenwicht tussen de rechten van de schuldenaar en de schuldeiser.

Ongeacht het feit dat het verrassingseffect behouden moet blijven door middel van de ex parte 
procedure voor de uitvaardiging van een EAPO, vindt de rapporteur dat enkele bepalingen 
moeten worden herzien om te zorgen voor een juist evenwicht tussen de rechten van de 
schuldenaar en de schuldeiser. Het voorstel lijkt teveel over te hellen in het voordeel van de 
eiser en niet voldoende waarborgen te bieden om de potentieel drastische aard van het EAPO 
te milderen. 

Daarom stelt de rapporteur voor het voorstel op enkele punten te wijzigen, opdat de 
bescherming van de schuldenaar kan worden gegarandeerd in geval van een eventueel 
"misbruik" van de procedure door de schuldeiser. Volgens de rapporteur kunnen deze 
wijzigingen betrekking hebben op aspecten zoals de bewijsmiddelen (art. 11) en de 
uitvoeringsbepalingen (art. 16 en 17), met als doel de rechten van de schuldenaar te 
versterken, waarbij niet wordt getornd aan het verrassingseffect, dat door de ex parte 
procedure wordt gegarandeerd.

In het licht van wat voorafgaat, acht de rapporteur het wenselijk een artikel op te nemen 
waarin wordt bepaald dat, in uitzonderlijke en met redenen omklede gevallen, de bevoegde 
rechtbank de schuldenaar kan ontbieden om nadere informatie te vergaren1, aan de hand 
waarvan zij nauwkeuriger over de gegrondheid van de zaak kan oordelen. Tegelijkertijd, 
indien de oproeping van de schuldenaar schade kan berokkenen aan de eis van de schuldeiser 
en de concrete tenuitvoerlegging van de bepaling, kan de rechtbank "inaudita altera parte" 
overgaan tot aanvaarding of verwerping van het beroep. 

Ten aanzien van de gemeenschappelijke bepalingen wordt in artikel 16 gerefereerd aan alle
informatie die de bank(en) nodig heeft (hebben) om de verweerder te kunnen identificeren. In 
dat verband meent de rapporteur dat de onder iii) en iv) van dit artikel genoemde gegevens 
(geboortedatum, nationaal identiteitsnummer of paspoortnummer, of het nummer van de 
rechtspersoon in het ondernemingenregister) altijd moeten worden meegedeeld om het niveau 
van de informatie die nodig is voor het identificeren van de rekening van de schuldenaar en 
dus van de rechtsbescherming van de schuldenaar te verhogen. Bovendien zou een dergelijke 
bepaling het mogelijk maken de rekening van de schuldenaar sneller en nauwkeuriger te 
identificeren. 

Wanneer de schuldeiser niet over alle nodige informatie in de zin van artikel 17 beschikt, kan 
hij/zij deze aanvragen bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van tenuitvoerlegging. Deze 
mogelijkheid kan er echter toe leiden dat de schuldeiser te gemakkelijk en te algemeen kan 
verklaren dat de schuldenaar een bankrekening heeft in een bepaalde lidstaat. 

In overeenstemming met het advies van de "Europese toezichthouder voor 
gegevensbescherming"2, stelt de rapporteur voor enkele wijzigingen te overwegen om het 
aanvragen en verkrijgen van informatie over de bankrekening van de schuldenaar te regelen 
en te beperken tot gegevens die effectief noodzakelijk zijn voor het identificeren van de 

                                               
1 Het recht om te worden gehoord is een van de fundamenten van de rechtsstelsels van de lidstaten.
2 Zie: Advies van de Europese toezichthouder; Publicatieblad van de Europese Unie, C 373/4 van 21.12.2011.
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schuldenaar en zijn rekeningen. In die zin is de formulering van artikel 17, lid 21, veel te 
algemeen en kan ze leiden tot het verspreiden van voor de procedure niet relevante informatie 
en het openbaar maken van vertrouwelijke bankgegevens.

2.3. Kosten van de toepassing van de procedure

Het Commissievoorstel bepaalt dat de betaling of terugbetaling van de kosten van de 
tenuitvoerlegging van het EAPO die door de bank worden gedragen geregeld wordt door het 
nationale recht (art. 30, lid 1). Gezien de sterke verschillen tussen de nationale wetgevingen, 
houdt een dergelijke bepaling het risico van discriminatie in ten nadele van de 
kredietinstellingen, waarvoor een dergelijke vergoeding niet geldt. 

Het staat ook als een paal boven water dat de kosten van personele en economische middelen 
die nodig zijn voor de procedure hoog zijn in het licht van het feit dat hier niet het algemeen 
belang maar privébelangen worden nagestreefd. In dat opzicht acht de rapporteur het 
wenselijk dat in artikel 30 expliciete en geharmoniseerde bepalingen worden opgenomen 
betreffende de kosten voor de banken en de termijnen en randvoorwaarden.

3. Conclusies.

Volgens de rapporteur is het EAPO een essentieel middel om de interne markt aan te 
zwengelen, doordat het de grensoverschrijdende handel vergemakkelijkt. Het is inderdaad 
momenteel omslachtiger en duurder om ten aanzien van het vermogen van zijn schuldenaar in 
het buitenland conservatoire maatregelen te verkrijgen. Snelle en gemakkelijke toegang tot 
dergelijke bewarende maatregelen is dikwijls cruciaal om ervoor te zorgen dat de schuldenaar 
zijn vermogen niet wegbrengt of doet verdwijnen voordat de schuldeiser een rechterlijke 
beslissing over het bodemgeschil heeft verkregen en ten uitvoer gelegd. 

Gezien het belang van de regeling en in het licht van wat voorafgaat stelt de rapporteur voor 
na te denken over de beste maatregelen waarin de verordening moet voorzien en wacht hij 
met belangstelling het diepgaande debat af dat zich in de komende maanden zal afspelen.

                                               
1 Wanneer de eiser niet over alle rekeninginformatie beschikt in de zin van artikel 16 kan hij de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van tenuitvoerlegging verzoeken om de nodige informatie te verkrijgen. Een dergelijk 
verzoek, vergezeld van het verzoek om het EAPO, "bevat alle informatie over de verweerder en de 
bankrekeningen van de verweerder waarover de eiser beschikt" (art. 17, lid 2).


