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Betreft: Verzoekschrift 0661/2011, ingediend door Wilfried Gesing (Duitse 
nationaliteit), over het niet naleven door Duitse en Franse advocaten van 
Verordening (EG) nr. 805/2004, de Europese executoriale titel voor niet-
betwiste schuldvorderingen,

Verzoekschrift 0775/2011, ingediend door Wilfried Gesing (Duitse 
nationaliteit), over niet-naleving door Duitse en Franse advocaten van 
Verordening (EG) nr. 805/2004 tot invoering van een Europese executoriale 
titel voor niet-betwiste schuldvorderingen

1. Samenvatting van verzoekschrift 0661/2011

Indiener heeft sinds september 2009 vergeefs geprobeerd een Duitse niet-betwiste 
gerechtelijke uitspraak af te dwingen bij een inwoner van Frankrijk. Een Duits en een Frans 
advocatenkantoor zijn hierbij betrokken geweest, maar deze hebben incompetentie aan de dag 
gelegd – door om exequatur te verzoeken, ondanks de bepalingen in Verordening (EG) 
nr. 805/2004, waarin deze vereiste wordt afgeschaft – en de zaak gerekt – door buitengewoon 
lang de tijd te nemen om de instructies van hun cliënt uit te voeren, naar verluidt omwille van 
het valselijk in rekening brengen van honoraria.

Samenvatting van verzoekschrift 0775/2011

Verzoekschrift is doorgestuurd door de verzoekschriftencommissie van de Duitse Bondsdag. 
Het verzoekschrift is identiek aan verzoekschrift 0661/2011.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 0661/2011 is ontvankelijk verklaard op 21 oktober 2011, verzoekschrift 
0775/2011 is ontvankelijk verklaard op 15 november 2011. De Commissie is om inlichtingen 
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verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 januari 2012

Bij Verordening (EG) nr. 805/2004 tot invoering van een Europese executoriale titel voor 
niet-betwiste schuldvorderingen is de intermediaire procedure van uitvoerbaarheidverklaring 
(exequatur) in de lidstaat van tenuitvoerlegging afgeschaft voor als Europese executoriale titel 
gewaarmerkte beslissingen, gerechtelijke schikkingen en authentieke akten (artikelen 5, 24, 
lid 2, en 25, lid 2, van de Verordening). Zulke beslissingen, gerechtelijke schikkingen of 
authentieke akten moeten door de bevoegde instanties van de lidstaat van tenuitvoerlegging 
worden uitgevoerd onder dezelfde voorwaarden als waren zij uitgesproken of opgesteld in die 
lidstaat. De schuldeiser dient de autoriteiten van de lidstaat van tenuitvoerlegging een afschrift 
van de beslissing (of gerechtelijke schikking of authentieke akte) te verstrekken, een afschrift 
van de Europese executoriale titel en – indien nodig – een vertaling daarvan in de officiële 
taal van de lidstaat van tenuitvoerlegging. De tenuitvoerleggingsprocedure wordt beheerst 
door de wetgeving van de lidstaat van tenuitvoerlegging.

Uitgaande van de door indiener aangedragen elementen kan de Commissie niet beoordelen of 
de werkzaamheden van de door indiener aangezochte advocaten al dan niet correct waren in 
het licht van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 805/2004.

De relatie tussen een advocaat en zijn cliënt wordt niet geregeld door EU-wetgeving, ook al is 
de advocaat aangezocht om handelingen te verrichten op grond van de Europese wetgeving. 
Deze relatie valt onder de nationale wetgeving van de lidstaten en een eventuele 
beroepsmogelijkheid zou dan ook in de desbetreffende nationale wetgeving moeten worden 
gezocht.

Op grond van de door indiener verstrekte informatie kan de Commissie geen schending van 
de EU-wetgeving en met name van Verordening (EG) nr. 805/2004 vaststellen en bijgevolg 
kan zij niet verder op deze zaak doorgaan.


