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Betreft: Verzoekschrift 0825/2010, ingediend door Alice Vasilescu (Roemeense 
nationaliteit), over de vertraging bij de uitvoering van een Europese 
executoriale titel door de Duitse autoriteiten, afgegeven door een rechtbank 
in Roemenië op basis van Verordening (EG) nr. 805/2009

1. Samenvatting van het verzoek

Indienster beklaagt zich over de vertraging bij de uitvoering van een Europese executoriale 
titel, afgegeven door een rechtbank in Roemenië op basis van Verordening (EG) nr. 805/2009 
tegen een Duits staatsburger, met betrekking tot het terugbetalen van 8 000 EUR schuld en 
proceskosten. Indienster heeft kritiek op de buitensporige vertraging van de 
uitvoeringsprocedures van een executoriale titel door een gerechtsdeurwaarder en een rechter 
in Goppingen (Baden-Württemberg). Indienster beweert dat de deurwaarder de titel 
onaanvaardbaar lang heeft vastgehouden zonder in actie te komen, en dat hij daarna een aantal 
procedurefouten heeft gemaakt bij het presenteren van de beschikking, die de verweerder 
heeft kunnen gebruiken om betaling van het verschuldigde bedrag uit te stellen. Zij beweert 
dat de rechter op zijn beurt heeft bijgedragen aan de vertraging van de uitvoering, aangezien 
de situatie op dit moment is geblokkeerd. Volgens indienster is haar advocaat van Duitse zijde 
gemeld dat de stagnatie in eerste instantie te wijten was aan onbekendheid met de wijze van 
uitvoering geven aan een executoriale titel op basis van Verordening (EG) nr. 805/2009. Zij 
vraagt de steun van het Europees Parlement bij de Duitse autoriteiten, om hen te bewegen te 
voldoen aan de verplichtingen op basis van Verordening (EG) nr. 805/2009, en de situatie tot 
een goed einde te brengen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 november 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 maart 2011

Indienster beschrijft een concreet geval van de tenuitvoerlegging van een als Europese 
executoriale titel in Duitsland (Baden-Württemberg) gewaarmerkte beslissing van een 
Roemeense rechter, die bijna een jaar zonder resultaat bleef. Indienster beschrijft diverse door 
Duitse autoriteiten ondernomen stappen die geacht worden niet passend te zijn en de 
procedure te hebben opgehouden.

Commentaar van de Commissie

Verordening (EG) nr. 805/2004 tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-
betwiste schuldvorderingen is sinds 21 oktober 2005 van toepassing op alle lidstaten, behalve 
Denemarken. De lidstaten zijn verplicht de Commissie in kennis te stellen van informatie over 
procedures voor rectificatie en intrekking, evenals voor herziening van executoriale titels, 
aanvaarde talen en de instanties die bevoegd zijn in zaken betreffende authentieke akten. 
Duitsland heeft voldaan aan deze verplichting. De verordening bevat voorwaarden waaronder 
beslissingen, authentieke akten of schikkingen kunnen worden gewaarmerkt als Europese 
executoriale titels. Krachtens deze waarmerking kunnen eisers vragen om tenuitvoerlegging in 
een andere lidstaat zonder verklaring van erkenning (exequatur).

De uitvoering als zodanig geschiedt krachtens de wetgeving van de uitvoerende lidstaat. De 
volgens de nationale wetgeving bevoegde autoriteit voor tenuitvoerlegging dient de Europese 
executoriale titel op dezelfde wijze te behandelen als een in haar eigen lidstaat verstrekte 
executoriale titel. In het bijzonder mag deze autoriteit niet naar een andere autoriteit 
doorverwijzen voor toestemming voor tenuitvoerlegging indien dit niet gebeurt volgens de 
nationale wetgeving. Uit de aard van de Verordening vloeit voort dat zij direct dient te 
worden toegepast door de autoriteiten van de lidstaten. Het is de plicht van de lidstaten toe te 
zien op een doeltreffende uitvoering, d.w.z. zij moeten ervoor zorgen dat hun bevoegde 
autoriteiten praktisch in staat zijn uitvoering te geven aan de communautaire wetgeving en 
aan de rechten die daaruit ontstaan. Gelet op de in het verzoekschrift gegeven beschrijving 
van de tenuitvoerleggingsprocedure, is de Commissie bezorgd over het vermeende feit dat de 
deurwaarder slechts in actie kwam nadat een rechter de verplichting tot tenuitvoerlegging van 
Europese executoriale titels had bevestigd. Als dat zo is, dan kan er sprake zijn van schending 
van artikel 5 van de Verordening, te weten de afschaffing van exequatur, een belangrijke 
verworvenheid van de Verordening.

Conclusie

De Commissie zal Duitsland vragen om opheldering van en haar standpunt inzake het geval, 
met behulp van het mechanisme van EU Pilot. Op grond van de ontvangen verklaringen zal 
de Commissie beoordelen of nadere stappen nodig zijn en het Europees Parlement informeren 
over de uitkomst.

4. (REV) Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2011

De Commissie heeft de zaak verder geanalyseerd, zowel op basis van de informatie die door 
de indienster in haar brief verstrekt is, als op de informatie die vergaard is binnen het kader 
van het onderzoek met betrekking tot de evaluatie van de praktische tenuitvoerlegging van 
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Verordening (EG) nr. 805/2004 tot invoering van Europese executoriale titel voor niet-
betwiste schuldvorderingen ("de Verordening"). De Verordening is geïntegreerd in paragraaf
1079 en de volgende van het Burgerlijk Wetboek. Paragraaf 1083 van het wetboek beschouwt 
de Europese executoriale titel als een van de executoriale titels die direct overdraagbaar zijn 
aan de bevoegde uitvoerende autoriteiten.

Omdat, voor zover het de tenuitvoerlegging betreft, de Verordening afhankelijk is van 
nationale uitvoeringsprocedures, dient vermeld te worden dat de Duitse wet een passend kader 
biedt voor de tenuitvoerlegging van de verordening.

In deze context leidt het heronderzoek van de feiten die aangedragen zijn door de indienster 
tot de conclusie dat eerdere zorgen over het herinvoeren door Duitsland van de exequatur-
(erkennings-)procedure niet bevestigd zijn. Het was een vergissing van de kant van de 
deurwaarder om documenten aan de rechtbank te sturen voordat hij overging tot 
uitvoeringshandelingen, wat tot een vertraging van vijf weken leidde. Deze situatie, hoewel 
niet correct, is het niet waard verder vervolgd te worden.

Andere door de indienster aangedragen omstandigheden betreffen de effectiviteit van de 
uitvoeringsmaatregelen die ondernomen zijn op basis van relevante Duitse wetsbepalingen, 
die buiten de bevoegdheden van de EU vallen.

De Commissie ziet in dit geval geen grond om tot actie over te gaan.


