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De Minister van Veiligheid en Justitie
Mr. 1 W. Opstelten
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Datum
2! februari 2013

Uw kenmerk
332892

Contactpersoon
S. Terphuis

Onderwerp
Wetsvoorstel houdende wijziging van de Wet tot uitvoering van de EG Verordening betreffende de rechterlijke

bevoegdheid. de erkenning en de tenuitvoerlegging va” beslissingen in Burgerlijke en handelszaken in verband met de

herschikking van deze Verordening

Geachte heer Opstelten,

Bij brief van 10 december 201 2 met kenmerk 332892. heeft u de Nederlandse Vereniging voor

Rechtspraak (hierna: NVvR) om advies gevraagd over het Wetsvoorstel houdende wijziging van de

Wet tot uitvoering van de EG Verordening betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en

de tenuitvoerlegging van beslissingen in Burgerlijke en handelszaken in verband met de herschikking

van deze Verordening. Dit advies is voorbereid en vastgesteld door de wetenschappelijke commissie

van de NVvR. De NVvR volstaat met slechts enkele opmerkingen.

De in dit wetsvoorstel bedoelde verordening’ betreft de EG verordening van 201 2 inzake de

rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en

handelszaken. Deze verordening regelt welke rechter binnen de Europese Unie bevoegd is om kennis

te nemen van een tussen partijen gerezen geschil op burgerrechtelijk en handelsrechtelijk gebied.

Hiermee vormt deze verordening, aldus de memorie van toelichting, de hoeksteen voor de

civielrechtelijke samenwerking in de Europese Unie. De NVvR plaatst het nut en de noodzaak van de

onderhavige wetswijziging in de context van het proces van harmonisatie en uniformering binnen de

regelgeving van de Europese Unie

De in hoofdstuk III van deze verordening opgenomen regeling betreffende de erkenning en

tenuitvoerlegging van de door de verordening bestreken beslissingen behoeft uitwerking in het

nationale recht van de lidstaten. Het voorliggende wetsvoorstel voorziet daarin. Voor de erkenning

en tenuitvoerlegging van beslissingen uit andere lidstaten is niet langer een exequatur vereist Degene

tegen we zo n beshssmg ten uitvoer wordt gelegd, kan daartegen een rechtsmiddel instellen De

rechtsmiddelen die kunnen worden ingesteld, stemmen overeen met de rechesmiddelen die tegen

een exequatur konden worden ingesteld. De weigeringsgronden kunnen in twee feitelijke instanties

en in cassatie worden ingeroepen. Naar de mening van de NVvR biedt dit stelsel een adequate basis

voor de rechtzoekenden. Dit stelsel biedt mogelijkheden tot een meer efficiénte procesgang.

Bovendien kunnen de weigeringsgronden in twee feitelijke instanties en in cassatie worden

ingeroepen, hetgeen een goede waarborg biedt voor een behoorlijke procesgang.



Over dit wetsvoorstel zijn reeds de leden van de Staatscommjssie internationaal privaatrecht en de
leden van de Adviescommissie voor het burgerlijk procesrecht geraadpleegd, Het verheugt de NVvR
dat in de beide commissies leden van de rechterlijke macht zitting hebben genomen om vanuit het
rechterswerk mee te denken en bij te dragen aan de totstandkoming van een adequate regeling,

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak,
Namens deze de Wetenschappelijke Commissie.

M.E. de Meijer,
voorzitter
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