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Verklaring van de gebruikte tekens
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*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de 
grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te 
vergemakkelijken
(COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))

Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0445),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 81, lid 2, letters a), e) en f) van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie, op grond waarvan de Commissie het voorstel bij het 
Europees Parlement heeft ingediend (C7-0211/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en het advies van de Commissie 
economische en monetaire zaken (A7-0000/2013),

1. stelt het onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 
de Commissie en de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) In de voorwaarden voor het 
uitvaardigen van het bevel tot conservatoir 
beslag op bankrekeningen moet het juiste 
evenwicht worden bereikt tussen de 
belangen van de schuldeiser om indien 
nodig een bevel te verkrijgen en de 
belangen van de schuldenaar om misbruik 
van het bevel te voorkomen. Bijgevolg 
moet het gerecht, voordat een rechterlijke 

(12) In de voorwaarden voor het 
uitvaardigen van het bevel tot conservatoir 
beslag op bankrekeningen moet het juiste 
evenwicht worden bereikt tussen de 
belangen van de schuldeiser om indien 
nodig een bevel te verkrijgen en de 
belangen van de schuldenaar om misbruik 
van het bevel te voorkomen. Bijgevolg 
moet het gerecht, voordat een rechterlijke 
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beslissing wordt verkregen die uitvoerbaar 
is in de lidstaat waar de rekening wordt 
aangehouden, ervan overtuigd zijn dat de 
vordering van de schuldeiser tegen de 
schuldenaar gegrond lijkt en dat zonder 
het bevel de latere tenuitvoerlegging van 
zijn toekomstige rechterlijke beslissing 
waarschijnlijk onmogelijk zou worden of 
aanzienlijk zou worden bemoeilijkt.

beslissing wordt verkregen die uitvoerbaar 
is in de lidstaat waar de rekening wordt 
aangehouden, ervan overtuigd zijn dat de 
vordering van de schuldeiser legitiem lijkt
en dat zonder het bevel het reële, 
gefundeerde risico bestaat dat geheel of 
gedeeltelijk inbreuk wordt gepleegd op het 
vorderingsrecht van de schuldeiser, en de 
latere tenuitvoerlegging van zijn 
toekomstige rechterlijke beslissing 
waarschijnlijk onmogelijk zou worden of 
aanzienlijk zou worden bemoeilijkt. 
Derhalve dient de schuldeiser toereikend 
bewijs te overleggen, gestaafd door 
relevante feiten, waaruit voor het gerecht 
blijkt dat de vordering gegrond is.

Or. it

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om het verrassingseffect van het 
bevel tot conservatoir beslag op 
bankrekeningen te verzekeren, mag de 
schuldenaar niet over het verzoek worden
ingelicht, voor het uitvaardigen ervan 
worden gehoord of kennis krijgen van het 
bevel voordat het door de bank ten uitvoer 
wordt gelegd. De schuldenaar moet echter 
wel onmiddellijk na de tenuitvoerlegging 
ervan het bevel kunnen aanvechten. 

(13) Om het verrassingseffect van het 
bevel tot conservatoir beslag op 
bankrekeningen te verzekeren, heeft het de 
voorkeur dat de schuldenaar niet over het 
verzoek wordt ingelicht, voor het 
uitvaardigen ervan wordt gehoord of 
kennis krijgt van het bevel voordat het 
door de bank ten uitvoer wordt gelegd. De 
schuldenaar moet echter wel onmiddellijk 
na de tenuitvoerlegging ervan het bevel 
kunnen aanvechten.

Or. it
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Om de rechtszekerheid te 
bevorderen is het dienstig te bepalen dat 
het gerecht waar de aanvraag voor een 
bevel tot conservatoir beslag is ingediend, 
de schuldenaar kan horen wanneer het 
gerecht dat nodig acht voor de vaststelling 
van de eindbeschikking. Om het 
verrassingseffect van het bevel te 
behouden, moet worden bepaald dat het 
gerecht de schuldenaar alleen in 
uitzonderlijke gevallen kan horen.

Or. it

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Deze verordening moet voldoende 
waarborgen bevatten tegen misbruik van 
het bevel. Tenzij de schuldeiser al een in de 
lidstaat van tenuitvoerlegging uitvoerbare 
rechterlijke beslissing heeft verkregen, 
moet het gerecht met name van de 
schuldeiser een zekerheid kunnen eisen 
voor de vergoeding van eventuele schade 
die de schuldenaar zou lijden als gevolg 
van een ongerechtvaardigd bevel. De 
voorwaarden waaronder de schuldeiser 
aansprakelijk is om de schuldenaar te 
vergoeden voor dergelijke schade moeten 
door het nationale recht worden beheerst.
Wanneer het recht van een lidstaat niet 
voorziet in een wettelijke 
aansprakelijkheid van de eiser, mag deze 
verordening het gebruik van maatregelen 

(15) Deze verordening moet voldoende 
waarborgen bevatten tegen misbruik van 
het bevel. Tenzij de schuldeiser al een in de 
lidstaat van tenuitvoerlegging uitvoerbare 
rechterlijke beslissing heeft verkregen, 
moet het gerecht met name van de 
schuldeiser een zekerheid kunnen eisen 
voor de vergoeding van eventuele schade 
die de schuldenaar zou lijden als gevolg 
van een ongerechtvaardigd bevel. 
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met gelijkwaardige werking niet 
uitsluiten, zoals de verplichting voor de 
eiser om zich te verbinden in verband met 
schade.

Or. it

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Deze verordening dient te bepalen 
dat de eiser ten opzichte van de 
verweerder aansprakelijk is voor 
eventuele schade die de laatste ondervindt 
als gevolg van procedures die vervolgens 
ongefundeerd blijken te zijn. De 
voorwaarden waaronder de schuldeiser 
aansprakelijk is om de schuldenaar te 
vergoeden voor dergelijke schade moeten 
door het nationale recht worden beheerst. 
De vergoeding van deze schade dient ten 
minste de misgelopen inkomsten en de 
proceskosten te omvatten.

Or. it

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Gelet op het feit dat schuldeisers thans 
in een grensoverschrijdende context met 
praktische moeilijkheden worden 
geconfronteerd wat betreft de toegang tot 
informatie over schuldenaren in private of 
publieke bronnen, moet de verordening 
voorzien in een mechanisme waarmee de 

(16) Gelet op het feit dat schuldeisers thans 
in een grensoverschrijdende context met 
praktische moeilijkheden worden 
geconfronteerd wat betreft de toegang tot 
informatie over schuldenaren in private of 
publieke bronnen, moet de verordening 
voorzien in een mechanisme waarmee de 
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bevoegde autoriteit in de lidstaat van 
tenuitvoerlegging informatie kan 
verkrijgen over de bankrekeningen van de 
schuldenaar, hetzij door de banken te 
verplichten bekend te maken waar de 
schuldenaar in die lidstaat rekeningen 
aanhoudt of door toegang te verlenen tot 
informatie in registers of andere informatie 
van overheidsinstanties. 

bevoegde autoriteit in de lidstaat van 
tenuitvoerlegging informatie kan
verkrijgen die nodig is voor de 
identificatie van de bankrekeningen van de 
schuldenaar. Dit mechanisme wordt naar 
nationaal recht beschikbaar gesteld door 
de lidstaten en kan bestaan uit de plicht 
voor de banken om bekend te maken waar 
de schuldenaar in die lidstaat rekeningen 
aanhoudt of om toegang te verlenen tot 
informatie in registers of andere informatie 
van overheidsinstanties, of uit de plicht 
voor de schuldenaar om bekend te maken 
waar hij zijn rekening aanhoudt, in 
combinatie met het verbod om, tot de 
hoogte van het bedrag uit hoofde van het 
bevel tot conservatoir beslag, over het geld 
van deze rekening te beschikken, het van 
de rekening af te halen of over te maken.

Or. it

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het EAPO staat ter beschikking van de 
schuldeiser als een alternatief voor 
bestaande bewarende maatregelen in de 
lidstaten.

2. Het EAPO staat ter beschikking van de 
schuldeiser als een alternatief voor 
bestaande bewarende maatregelen naar 
nationaal recht in de lidstaten.

Or. it

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deze verordening is van toepassing op Schrappen



PE483.539v01-00 10/33 PR\892675NL.doc

NL

zaken betreffende 
huwelijksvermogensrecht, de 
vermogensrechtelijke gevolgen van de 
geregistreerde partnerschappen of 
nalatenschappen wanneer de EU-
wetgeving betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, het toepasselijke recht en de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen op deze zaken wordt 
toegepast. 

Or. it

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van deze verordening 
wordt een zaak geacht 
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.

Voor de toepassing van deze verordening
wordt een zaak geacht 
grensoverschrijdende gevolgen te hebben 
wanneer de schuldenaar woonachtig is 
en/of de bankrekeningen waarop men 
beslag wil leggen worden aangehouden in 
een andere lidstaat dan die van het 
gerecht dat bevoegd is voor de 
uitvaardiging van het EAPO. 

Or. it

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "bank": een onderneming waarvan de 
werkzaamheden bestaan in het van het 
publiek in ontvangst nemen van 
deposito’s of van andere terugbetaalbare 
gelden en het verlenen van kredieten voor 

2. "bank": a) een kredietinstelling in de zin 
van artikel 4, lid 1, van 
Richtlijn 2006/48/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 14 juni 2006 
betreffende de toegang tot en de 
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eigen rekening; uitoefening van de werkzaamheden van 
kredietinstellingen (herschikking); 
b) een instelling voor elektronisch geld in 
de zin van artikel 2, lid 1, van 
Richtlijn 2009/110/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
16 september 2009 betreffende de toegang 
tot, de uitoefening van en het prudentieel 
toezicht op de werkzaamheden van 
instellingen voor elektronisch geld; 
________
1PB L 177 van 30.6.2006, blz. 1;
2PB L 267 van 10.10.2009, blz. 7. 

Or. it

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. "financieel instrument": een financieel 
instrument in de zin van artikel 4, lid 1, 
punt 17, van Richtlijn 2004/39/EG van het 
Europees Parlement en de Raad;

Schrappen

Or. it

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. "tegoeden": contanten of financiële 
instrumenten;

5. "tegoeden": contanten;

Or. it
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voor een bankrekening met contanten:
de lidstaat vermeld in het IBAN van de 
rekening;

(a) de lidstaat vermeld in het IBAN van de 
rekening;

Or. it

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voor een bankrekening met financiële 
instrumenten: de lidstaat waar de bank 
waarbij de rekening wordt aangehouden, 
haar gewone verblijfplaats heeft in de zin 
van artikel 19 van 
Verordening (EG) nr. 593/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad;

Schrappen

Or. it

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. "vordering": een bestaande vordering tot 
betaling van een specifieke of bepaalbare 
geldsom;

7. "vordering": een bestaande opeisbare en 
vaststaande vordering tot betaling van een 
specifieke of bepaalbare geldsom;

Or. it
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het EAPO wordt uitgevaardigd door 
een gerecht.

Schrappen

Or. it

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De gerechten van de lidstaten die 
overeenkomstig de toepasselijke 
bevoegdheidsregels bevoegd zijn voor het 
bodemgeschil, zijn ook bevoegd voor het 
uitvaardigen van het EAPO. Wanneer voor 
het bodemgeschil meer dan een gerecht 
bevoegd is, is het gerecht van de lidstaat 
waar de eiser het bodemgeschil 
aanhangig heeft gemaakt of voornemens 
is dat te doen, bevoegd.

2. De gerechten van de lidstaten die 
overeenkomstig de toepasselijke 
bevoegdheidsregels bevoegd zijn voor het 
bodemgeschil, zijn ook bevoegd voor het 
uitvaardigen van het EAPO.

Or. it

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onverminderd de leden 2 en 3 is het 
gerecht van de lidstaat waar de 
schuldenaar zijn gewone verblijfplaats 
heeft, bevoegd wanneer een EAPO wordt 
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uitgevaardigd in verband met een door de 
schuldenaar als consument aangegane 
contractuele verplichting voor een doel 
dat niet commercieel is en geen verband 
houdt met zijn beroepsactiviteiten.

Or. it

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een EAPO wordt uitgevaardigd voor het 
bedrag waarvoor het wordt gevraagd of een 
gedeelte daarvan, wanneer de eiser 
relevante feiten, redelijk gestaafd door
bewijs, overlegt waardoor het gerecht 
ervan overtuigd wordt: 

1. Een EAPO wordt uitgevaardigd voor het 
bedrag waarvoor het wordt gevraagd of een 
gedeelte daarvan, wanneer de eiser 
toereikend bewijs overlegt waardoor het 
gerecht ervan overtuigd wordt: 

Or. it

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) dat zonder het uitvaardigen van het 
bevel de latere tenuitvoerlegging van een 
bestaande of toekomstige titel jegens de 
verweerder waarschijnlijk zal worden 
belemmerd of wezenlijk moeilijker worden 
gemaakt, met name vanwege het reële 
gevaar dat de verweerder tegoeden op een 
of meer bankrekeningen waarop 
conservatoir beslag moet worden gelegd, 
wegneemt, verbergt dan wel daarover 
beschikt. 

(b) dat het reële en gefundeerde risico 
bestaat dat zonder het uitvaardigen van het 
bevel geheel of gedeeltelijk inbreuk wordt 
gepleegd op het vorderingsrecht van de 
eiser. 

Or. it
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) naam en adres van de verweerder en, in 
voorkomend geval, van zijn 
vertegenwoordiger;

b) naam, adres, geboortedatum en 
identificatiegegevens of het 
paspoortnummer van de verweerder en, in 
voorkomend geval, van zijn 
vertegenwoordiger;

Or. it

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter k (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) een verklaring waarin wordt bevestigd 
dat de informatie die de eiser bij het 
verzoek om een EAPO heeft ingediend, 
waar en volledig is en dat hij zich bewust 
is van de rechtsgevolgen die volgens het 
recht van de lidstaat waar de aanvraag 
wordt ingediend optreden wanneer sprake 
is van opzettelijk onjuiste en onvolledige 
verklaringen.

Or. it

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het verzoek kan worden ingediend via 
elk communicatiemiddel, inclusief langs 

4. Het verzoek, waar nodig vergezeld van 
de bijbehorende documentatie, kan 
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elektronische weg. worden ingediend via elk 
communicatiemiddel, inclusief langs 
elektronische weg.

Or. it

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In uitzonderlijke gevallen kan het gerecht 
waar het verzoek om een EAPO is 
ingediend bepalen dat de verweerder moet 
worden gehoord, wanneer het gerecht dat 
nodig acht voor de vaststelling van een 
eindbeschikking.

Or. it

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer het bevoegde gerecht van 
oordeel is dat het geen EAPO kan 
uitvaardigen zonder aanvullend bewijs, 
kan het aanvullend bewijs toestaan in de 
vorm van schriftelijke verklaringen van 
getuigen of deskundigen. 

1. Het bevoegde gerecht maakt gebruik 
van de meest geëigende methode van 
bewijsgaring naar nationaal recht. 

Or. it
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Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het gerecht aanvaardt alleen mondelinge 
getuigenissen wanneer het dat noodzakelijk 
acht. Wanneer de eiser, een getuige of een 
deskundige zijn woonplaats niet heeft op 
dezelfde plaats als het bevoegde gerecht, 
aanvaardt het gerecht bewijsverkrijging 
met behulp van een videoconferentie of 
andere vormen van 
communicatietechnologie wanneer die 
technologie beschikbaar is.

2. Het gerecht aanvaardt alleen mondelinge 
getuigenissen wanneer het dat noodzakelijk 
acht, mede via videoconferentie of andere 
vormen van communicatietechnologie 
wanneer die technologie beschikbaar is.

Or. it

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voordat het gerecht een EAPO uitvaardigt, 
mag het van de eiser een zekerheidstelling 
of een soortgelijke waarborg eisen om de 
vergoeding van eventuele door de 
verweerder geleden schade te waarborgen, 
voor zover de eiser krachtens het 
nationale recht gehouden is om dergelijke 
schade te vergoeden.

Voordat het gerecht een EAPO uitvaardigt, 
eist het van de eiser een zekerheidstelling 
of een toereikende waarborg om de 
vergoeding van eventuele door de 
verweerder geleden schade te waarborgen, 
voor zover de eiser gehouden is om 
dergelijke schade in de zin van 
artikel 12 bis te vergoeden.

Or. it
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bevoegde gerecht kan de eiser 
vrijstellen van de zekerheidstelling of 
waarborg overeenkomstig de eerste 
alinea, wanneer het gerecht deze 
maatregel overbodig acht, met name gelet 
op de financiële situatie van de 
schuldeiser.

Or. it

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis

Verantwoordelijkheid van de eiser
1. De eiser is ten opzichte van de 
verweerder aansprakelijk voor alle door 
een EAPO veroorzaakte schade, wanneer 
het bevel wordt ingetrokken of gewijzigd, 
de uitvoering van het EAPO wordt 
onderbroken of wanneer het verzoek 
tijdens het bodemgeschil ongegrond wordt 
verklaard.
2. Het gerecht van de lidstaat waar het 
EAPO is ingetrokken of gewijzigd, is 
verantwoordelijk voor de vaststelling van 
de in lid 1 bedoelde schade.

Or. it
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Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de in artikel 5, lid 2, bedoelde 
situaties kan de eiser, wanneer hij een 
beslissing of gerechterlijke schikking 
heeft verkregen, het gerecht dat de 
beslissing of rechterlijke schikking heeft 
gegeven, verzoeken ook een EAPO uit te 
vaardigen.

1. In de in artikel 5, lid 2, bedoelde 
situaties is het gerecht dat de beslissing of 
rechterlijke schikking heeft gegeven, 
bevoegd om een EAPO uit te vaardigen.

Or. it

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de eiser een authentieke akte 
heeft verkregen, kan hij de bevoegde 
autoriteit in de lidstaat waar de authentieke 
akte is opgesteld, die daarvoor door elke 
lidstaat wordt aangewezen, verzoeken om 
ook een EAPO uit te vaardigen.

2. Wanneer de eiser een authentieke akte 
heeft verkregen, is de bevoegde autoriteit 
in de lidstaat waar de authentieke akte is 
opgesteld, bevoegd om een EAPO uit te 
vaardigen voor de in de authentieke akte 
vermelde vordering.

Or. it

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) naam en adres van de verweerder en, in 
voorkomend geval, van zijn 
vertegenwoordiger;

(b) naam, adres, geboortedatum en 
identificatiegegevens of het 
paspoortnummer van de verweerder en, in 
voorkomend geval, van zijn 
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vertegenwoordiger;

Or. it

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) informatie over de rekening(en) in de 
zin van artikel 16, tenzij overeenkomstig 
artikel 17 een verzoek om 
rekeninginformatie wordt ingediend;

(d) informatie over de rekening(en) in de 
zin van artikel 16, waaronder naam en 
adres van de bank waar de schuldenaar 
een of meerdere rekeningen aanhoudt, 
tenzij overeenkomstig artikel 17 een 
verzoek om rekeninginformatie wordt 
ingediend;

Or. it

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – letter i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) een verklaring waarin wordt bevestigd 
dat de informatie die de eiser bij het 
verzoek om een EAPO heeft ingediend, 
waar en volledig is, en dat deze zich 
bewust is van de rechtsgevolgen die 
volgens het recht van de lidstaat waar de 
aanvraag wordt ingediend optreden 
wanneer sprake is van opzettelijk onjuiste 
en onvolledige verklaringen.

Or. it



PR\892675NL.doc 21/33 PE483.539v01-00

NL

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het verzoek kan worden ingediend via 
elk communicatiemiddel, inclusief langs 
elektronische weg.

3. Het verzoek, waar nodig vergezeld van 
de bijbehorende documentatie, kan 
worden ingediend via elk 
communicatiemiddel, inclusief langs 
elektronische weg.

Or. it

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de volledige naam van de verweerder, (a) wanneer de verweerder een natuurlijke 
persoon is, zijn volledige naam,
geboortedatum of nationaal 
identiteitsnummer of paspoortnummer,

Or. it

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) wanneer de verweerder een 
rechtspersoon is, het nummer van die 
rechtspersoon in het 
ondernemingenregister,

Or. it



PE483.539v01-00 22/33 PR\892675NL.doc

NL

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – letter c – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) wanneer de verweerder een 
natuurlijke persoon is, zijn geboortedatum 
of nationaal identiteitsnummer of 
paspoortnummer, of

Schrappen

Or. it

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – letter c – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) indien de verweerder een 
rechtspersoon is, het nummer van die 
rechtspersoon in het 
ondernemingenregister.

Schrappen

Or. it

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 wordt 
gedaan in het verzoek om een EAPO.

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 om de rekening(en) van de 
schuldenaar te identificeren. Een dergelijk 
verzoek wordt gedaan in het verzoek om 
een EAPO.
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Or. it

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het verzoek bevat alle informatie over 
de verweerder en de bankrekeningen van 
de verweerder waarover de eiser beschikt.

2. Het verzoek bevat alle informatie over 
de verweerder en de bankrekeningen van 
de verweerder waarover de eiser beschikt. 
De eiser vermeldt de lidstaat waar de 
schuldenaar een of meerdere rekeningen 
aanhoudt die het voorwerp zijn van een 
verzoek tot beslaglegging, en motiveert het 
verzoek op toereikende wijze.

Or. it

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De informatie die overeenkomstig 
artikel 48 aan de Commissie moet worden 
meegedeeld, wordt krachtens het nationale 
recht via een van de volgende methoden 
verkregen:

5. Teneinde de informatie te verkrijgen die 
nodig is om de rekening(en) van de 
schuldeiser te identificeren, stellen de 
lidstaten krachtens het nationale recht een 
van de volgende methoden beschikbaar:

Or. it

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de mogelijkheid om alle banken op hun (a) de plicht van alle banken op hun 
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grondgebied te verplichten bekend te 
maken of de verweerder bij hen een 
rekening aanhoudt. 

grondgebied om bekend te maken of de 
verweerder bij hen een rekening aanhoudt. 

Or. it

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 5 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de mogelijkheid om de verweerder 
te verplichten bekend te maken waar de 
rekening wordt aangehouden, in 
combinatie met het verbod om tot de 
hoogte van het bedrag dat het voorwerp is 
van het EAPO over het geld van deze 
rekening te beschikken, het van de 
rekening af te halen of over te maken.

Or. it

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij een verzoek om een EAPO deelt de 
eiser mee of hij bij een ander gerecht een 
verzoek om een EAPO of om een 
gelijkwaardige bewarende maatregel op 
grond van het nationale recht heeft 
aanhangig gemaakt tegen dezelfde 
verweerder en gericht op het waarborgen 
van dezelfde vordering. 

1. Bij een verzoek om een EAPO deelt de 
eiser mee of hij bij een ander gerecht een 
verzoek om een EAPO of om een 
gelijkwaardige bewarende maatregel op 
grond van het nationale recht heeft 
aanhangig gemaakt tegen dezelfde 
verweerder en gericht op het waarborgen 
van dezelfde vordering. De eiser wijst in 
voorkomend geval op de eerder afgewezen 
verzoeken om een EAPO.

Or. it
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Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De eiser informeert het gerecht waarbij 
het verzoek om een EAPO is ingediend 
over andere EAPO's of bewarende 
maatregelen krachtens het nationale recht 
die zijn uitgevaardigd overeenkomstig het 
in lid 1 bedoelde verzoek. In dat geval mag 
het gerecht of de uitvaardigende autoriteit 
ervan afzien om nog een bevel uit te 
vaardigen wanneer het van oordeel is dat 
de reeds toegekende maatregelen de 
belangen van de eiser voldoende 
beschermen. 

2. De eiser informeert het gerecht waarbij 
het verzoek om een EAPO is ingediend 
over andere EAPO's of bewarende 
maatregelen krachtens het nationale recht 
die zijn uitgevaardigd overeenkomstig het 
in lid 1 bedoelde verzoek. In dat geval mag 
het gerecht of de uitvaardigende autoriteit 
ervan afzien om nog een bevel uit te 
vaardigen wanneer het van oordeel is dat 
de reeds toegekende maatregelen de 
belangen van de eiser voldoende 
beschermen. De eiser informeert het 
gerecht in voorkomend geval over de 
eerder afgewezen verzoeken om een 
EAPO.

Or. it

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Communicatie en samenwerking tussen 
gerechten

Schrappen

1. Wanneer bij de gerechten van een 
lidstaat een verzoek om een EAPO wordt 
aanhangig gemaakt en bij de gerechten 
van een andere lidstaat een procedure 
over het bodemgeschil wordt aanhangig 
gemaakt, kunnen de betrokken gerechten 
samenwerken om te zorgen voor een 
gedegen coördinatie tussen de procedure 
over het bodemgeschil en de procedure 
betreffende het EAPO. 
2. Het gerecht waarbij het verzoek om een 
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EAPO aanhangig is gemaakt, kan van het 
in lid 1 bedoelde andere gerecht 
informatie vragen over alle relevante 
omstandigheden van de zaak of van de 
eiser verlangen dat hij die informatie
overlegt, zoals het gevaar dat de 
verweerder zijn tegoeden doet verdwijnen 
of een weigering van een gelijkwaardige 
maatregel door het gerecht waarvoor de 
bodemprocedure is ingeleid. Om deze 
informatie kan rechtstreeks worden 
verzocht of via de contactpunten van het 
Europese justitiële netwerk in burgerlĳke 
en handelszaken dat is opgericht bij 
Beschikking 2001/470/EG.

Or. it

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de tegoeden op de in het 
EAPO aangewezen rekening uit 
financiële instrumenten bestaan, wordt 
voor de toepassing van lid 1 de waarde 
ervan bepaald op grond van de relevante 
marktkoers op de dag van de 
tenuitvoerlegging. 

Schrappen

Or. it

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de munteenheid van de 
tegoeden op de rekening verschilt van die 

4. Wanneer de munteenheid van de 
tegoeden op de rekening verschilt van die 
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in het EAPO, zet de bank het bedrag om op 
basis van de officiële wisselkoers op de 
dag van de tenuitvoerlegging. 

in het EAPO, zet de bank het bedrag om op 
basis van de officiële wisselkoers van de 
lidstaat waar de rekening wordt 
aangehouden op de dag van de 
tenuitvoerlegging. 

Or. it

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bank kan haar verklaring via 
beveiligde elektronische 
communicatiemiddelen verzenden. 

3. De bank kan haar verklaring via 
beveiligde elektronische 
communicatiemiddelen in de zin van de 
artikelen 16 en 17 van Richtlijn 95/46/EG 
verzenden. 

Or. it

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een EAPO betrekking heeft 
op meerdere rekeningen van de 
verweerder bij dezelfde bank, voert de 
bank het bevel slechts uit voor het bedrag 
dat daarin is vermeld. 

1. De bank voert het bevel slechts uit voor 
het bedrag dat daarin is vermeld. Wanneer 
de verweerder meerdere rekeningen 
aanhoudt bij dezelfde bank, legt deze bank 
op correcte wijze en te goeder trouw 
beslag op het bedrag, om de nadelige 
gevolgen voor de verweerder tot een
minimum te beperken.

Or. it
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Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een bank mag alleen betaling of 
terugbetaling van de kosten van de 
tenuitvoerlegging van het EAPO of van 
een bevel in de zin van artikel 17, lid 4, 
onder a), eisen wanneer de bank ook recht 
heeft op een dergelijke betaling of 
terugbetaling in het kader van bevelen 
met gelijkwaardige gevolgen die op grond 
van het nationale recht zijn uitgevaardigd. 

1. Een bank mag betaling of terugbetaling 
van de kosten van de tenuitvoerlegging van 
het EAPO of van een bevel in de zin van 
artikel 17, lid 4, onder a), eisen.

Or. it

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten delen de Commissie 
overeenkomstig artikel 48 mee of banken 
het recht hebben om hun kosten terug te 
vorderen en, zo ja, ook het bedrag van de 
vergoeding in de zin van lid 2.

Schrappen

Or. it

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een derde heeft het recht om bij het 
gerecht van de lidstaat van herkomst of 
tenuitvoerlegging bezwaar te maken tegen 
het EAPO voor zover door het bevel of de 

Een derde heeft het recht om bij het 
gerecht in de zin van het toepasselijke 
nationale recht van de lidstaat van 
herkomst bezwaar te maken tegen het 
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tenuitvoerlegging daarvan inbreuk op zijn 
rechten wordt gemaakt.

EAPO.

Or. it

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een derde heeft het recht om bij het 
nationale gerecht in de zin van het 
toepasselijke nationale recht van de 
lidstaat van tenuitvoerlegging bezwaar te 
maken tegen de tenuitvoerlegging van het 
EAPO.

Or. it
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TOELICHTING

1. Inleiding

Er bestaan in de EU momenteel diverse instrumenten om het innen van onbetaalde 
schuldvorderingen te vergemakkelijken. Enkele daarvan zijn: de Europese procedure voor 
geringe vorderingen, de Europese betalingsbevelprocedure en de Europese executoriale 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 maken 
of weg te halen. 

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 uiteen;

 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 voert het voorstel voor een verordening een nieuw 
rechtsinstrument van voorlopige aard in, het Europees bevel tot conservatoir beslag op 
bankrekeningen (EAPO), waar schuldeisers gebruik van kunnen maken als alternatief voor de 
nationale regelingen. De Commissie schat dat de toepassing van de voorgestelde maatregelen 
de bedrijven de mogelijkheid bieden tot 600 miljoen euro aan uitstaande schuldvorderingen te 
recupereren.

2. Standpunt van de rapporteur

2.1. Toepassingsgebied

De rapporteur is het eens met de juridische consistentie die de Commissie heeft betracht met 
betrekking tot de uitsluitingen van het toepassingsgebied van het voorstel. Deze komen in 
grote lijnen overeen met de in de Brussel I-verordening vastgestelde uitsluitingen, zoals het 
familierecht, het socialezekerheidsrecht en arbitrage.
                                               
1 Zie: Voorstel voor een Verordening COM(2011)445, blz. 3.
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De rapporteur stelt voor het huwelijksvermogensrecht en nalatenschappen uit te sluiten van 
het toepassingsgebied van het voorstel (zie amendement 8). Volgens de rapporteur zou een 
dergelijk grote uitbreiding van het toepassingsgebied gepaard moeten gaan met een specifieke 
effectbeoordeling. Daarnaast lijken deze terreinen niet te behoren tot de voornaamste 
doelstellingen van het voorstel, dat volgens de Commissie ernaar streeft om "de inning van 
grensoverschrijdende vorderingen te vergemakkelijken [...] en [...] rechterlijke beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken over grensoverschrijdende geschillen efficiënter te maken".

2.2. Definities

Teneinde het toepassingsgebied van de verordening af te bakenen, acht de rapporteur het 
nodig de "zaken met grensoverschrijdende gevolgen" in de voorgestelde tekst helderder en 
eenvoudiger te omschrijven. Het begrip "grensoverschrijdend geschil" moet adequaat worden 
gedefinieerd. Hiertoe stelt de rapporteur voor de criteria om te bepalen of een zaak 
grensoverschrijdend is, aan te scherpen door het rechtsvermoeden om te keren. Bijgevolg 
wordt een zaak alleen geacht grensoverschrijdende gevolgen te hebben wanneer de 
schuldenaren woonachtig zijn en/of de bankrekeningen waarop men middels een bevel beslag 
wil leggen worden aangehouden in een andere lidstaat dan die van het gerecht dat bevoegd is 
voor de uitvaardiging van het EAPO (zie amendement 9). 

De rapporteur acht het nodig in de definitie van "bankrekening" ook de "financiële 
instrumenten" op te nemen, zoals vastgesteld in artikel 4, lid 1, punt 17 van 
Richtlijn 2004/39/EG (zie de amendementen 11, 12 en 14). Deze instrumenten omvatten 
onder meer effecten, geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in instellingen voor 
collectieve belegging, optiecontracten en afgeleide financiële instrumenten voor de 
overdracht van het kredietrisico. Volgens de rapporteur brengt de preventieve bevriezing van 
financiële instrumenten andere risico's met zich mee dan de bevriezing van "traditionele" 
tegoedrekeningen. De waarde van financiële instrumenten varieert als gevolg van de 
fluctuerende marktrente. Derhalve kan opneming van financiële instrumenten in het 
toepassingsgebied van het bevel negatieve gevolgen hebben voor de schuldenaar en de 
schuldeiser. 

De rapporteur is van mening dat de definitie van "vordering" in artikel 4, lid 7, uitgebreid en 
gespecificeerd moet worden. Een verwijzing naar de vereiste dat een vordering "vaststaand" 
en "verschuldigd" is, maakt het mogelijk de gegrondheid van de vordering vast te stellen en 
uiteenlopende interpretaties van de aard van de vordering op grond waarvan de rechter het 
EAPO moet onderzoeken, te voorkomen (zie amendement 15).
Tot slot acht de rapporteur het om de rechtszekerheid te bevorderen wenselijk de definitie 
van "bank" helderder te maken door onderscheid te maken tussen kredietinstellingen en 
instellingen voor elektronisch geld (zie amendement 10).

2.3. Procedure voor het verkrijgen van een EAPO

 Ex parte procedure
Om ervoor te zorgen dat de maatregel zo doeltreffend mogelijk is, voorziet het voorstel in een 
"verrassingseffect" tijdens de uitvoeringsfase van het EAPO. Het doel ervan is te voorkomen 
dat de schuldenaar geld van de rekening haalt of overmaakt naar andere rekeningen, die 
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worden aangehouden in een andere lidstaat dan die waar de procedure plaatsvindt. Daarom is 
de Europese procedure beschikbaar nog voor het verkrijgen van een uitvoerbare titel in de 
lidstaat waar de schuldenaar zich bevindt en kan het bevel worden uitgevaardigd in een ex 
parte procedure, d.w.z. zonder de schuldenaar te horen.

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 de bepaling moet 
worden herzien om te zorgen voor een juist evenwicht tussen de rechten van de schuldeiser en 
de schuldenaar. Het voorstel lijkt te veel over te hellen in het voordeel van de eiser en niet 
voldoende waarborgen te bieden om de potentieel drastische aard van het bevel te milderen. 

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, het bevoegde 
gerecht de verweerder kan ontbieden om nadere informatie te vergaren, aan de hand waarvan 
hij nauwkeuriger over de gegrondheid van de zaak kan oordelen (zie de amendementen 3 en 
24).

 Voorwaarden voor het geven van een beslagleggingsbevel

Om de rechten van de schuldenaar in evenwicht te brengen met die van de schuldeiser, acht 
de rapporteur het nodig om de voorwaarden voor het uitvaardigen van een EAPO preciezer te 
omschrijven en aan te scherpen. Bijgevolg verruimt het amendement op lid 1, letter b, de 
voorwaarde voor een verzoek om een EAPO. Volgens de wijziging kan men, wanneer geheel 
of gedeeltelijk inbreuk wordt gepleegd op het vorderingsrecht, verzoeken om een EAPO (zie 
de amendementen 1 en 20). Tegelijkertijd wordt de tekst aangescherpt middels het criterium 
van "toereikendheid" voor de bewijzen die nodig zijn om de vordering aan te tonen (zie 
amendement 19) en moet het risico op een inbreuk "gefundeerd" en reëel" zijn (zie de 
amendementen 1 en 20). 

 Verzoek om een EAPO

De rapporteur stelt voor de schuldenaar, wanneer deze een verzoek om een EAPO indient, 
meer en nader gepreciseerde gegevens te laten verstrekken (zie de amendementen 21, 23, 32, 
33 en 35). Op grond van dezelfde redenering wordt in een volgend amendement bepaald dat 
de schuldeiser het verzoek om een EAPO vergezeld moet laten gaan van een verklaring 
waaruit blijkt dat de informatie die hij bij het verzoek heeft ingediend, waar en volledig is, en 
dat opzettelijk onjuiste en onvolledige verklaringen kunnen leiden tot rechtsgevolgen naar het 
recht van de lidstaat waar de aanvraag wordt ingediend. (zie de amendementen 22 en 34).

 Bewijs

De rapporteur acht het passend de criteria voor de bewijsmiddelen die tot de procedure 
worden toegelaten, nader te preciseren en aan te scherpen. Bijgevolg acht de rapporteur het 
niet passend geschreven verklaringen van getuigen of deskundigen te gebruiken. De nationale 
bepalingen inzake de definitie van "deskundige" vertonen verschillen, waardoor sprake is van 
een ernstig risico op frauduleuze getuigenissen. Daarom stelt de rapporteur voor de methoden 
van bewijsgaring te reguleren volgens nationaal recht (zie amendement 25) en de 
mogelijkheid om deskundigen te laten getuigen, uit de tekst te schrappen (zie de 
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amendementen 25 en 26).

 Aansprakelijkheid van de schuldeiser

Om een "verantwoordelijk" gebruik van de procedure te bevorderen, acht de rapporteur het 
nodig dat de schuldeiser ten opzichte van de verweerder aansprakelijk wordt gesteld voor alle 
door een EAPO veroorzaakte schade, wanneer het EAPO wordt ingetrokken of gewijzigd, de 
tenuitvoerlegging ervan wordt onderbroken of wanneer het verzoek tijdens het bodemgeschil 
ongegrond wordt verklaard (zie de amendementen 5 en 29). Op analoge wijze stelt de 
rapporteur voor om een zekerheidstelling of een toereikende waarborg te eisen van de 
schuldeiser om de schade te vergoeden die de schuldenaar eventueel lijdt als gevolg van de 
tenuitvoerlegging van een naderhand ingetrokken EAPO (zie de amendementen 4, 27 en 28).

2.4. Informatie over de bankrekening en kosten in verband met de procedure

De rapporteur meent dat de onder iii) en iv) van artikel 16 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 (zie de amendementen 36, 37, 
38 en 39). Een dergelijke bepaling kan voorts leiden tot een snellere en zekerder identificatie 
van de rekening van de schuldenaar. 

Met betrekking tot het in artikel 17 van het voorstel bepaalde, stelt de rapporteur, in lijn met 
het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en met als doel om de 
verspreiding van niet-relevante informatie en de openbaring van bankgeheimen te voorkomen, 
voor het verzoek om en het verkrijgen van informatie over de bankrekening van de 
verweerder, te beperken tot de informatie die daadwerkelijk nodig is om de verweerder en zijn 
bankrekeningen te identificeren (zie de amendementen 40 en 50) en om de gevraagde 
informatie nader te preciseren (zie amendement 41). Tegelijkertijd acht de rapporteur het 
passend om aan de mogelijkheden van het bevoegde gerecht om informatie te verkrijgen, de 
mogelijkheid toe te voegen om de verweerder te verplichten bekend te maken waar hij de 
rekening aanhoudt, in combinatie met het verbod om tot de hoogte van het bedrag dat het 
voorwerp is van het EAPO over het geld van deze rekening te beschikken, het van de 
rekening af te halen of over te maken (zie de amendementen 6 en 44).

Artikel 30, lid 1, van het voorstel van de Commissie bepaalt dat de kosten die de banken bij 
de tenuitvoerlegging van het EAPO maken, onderworpen zijn aan het nationaal recht. Gezien 
de verschillen in nationaal recht bestaat bij een dergelijke bepaling het gevaar dat banken die 
geen recht hebben op een vergoeding, ongelijk behandeld worden. Het staat 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. Derhalve acht de rapporteur het passend om in artikel 30 
expliciete, geharmoniseerde bepalingen op te nemen met betrekking tot de betaling van de 
kosten die banken maken bij de tenuitvoerlegging van het EAPO (zie amendement 52).


