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Tenuitvoerlegging van een vonnis in een ander EU-land 
 

Inleiding 
Omdat in de praktijk bleek dat de tenuitvoerlegging van een buitenlands vonnis in een ander EU-
land werd bemoeilijkt door verschillen in nationale regels inzake (onder meer) de erkenning van 
(gerechtelijke) beslissingen, heeft de Europese Unie in de loop der jaren verschillende 
verordeningen in het leven geroepen. De hierna te behandelen verordeningen worden toegepast in 
burgerlijke- en handelszaken. Er zijn echter ook verschillende uitzonderingen opgenomen. Zo zijn 
deze verordeningen bijvoorbeeld niet van toepassing op sociale zekerheidszaken en is één van de 
hierna te behandelen verordeningen, de verordening tot vaststelling van een Europese procedure 

voor geringe vorderingen, tevens niet van toepassing op arbeidszaken.  
 
EEX-verordening (1) 
De Verordening (EG) nr. 44/2001 van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, 

de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (ook wel de 
EEX-verordening genoemd) heeft als doel de tenuitvoerlegging van een buitenlands vonnis te 
vergemakkelijken. Kort samengevat brengt deze verordening met zich dat een certificaat dient te 
worden verkregen bij het oorspronkelijk gerecht dat het onherroepelijk vonnis heeft gewezen. 

Vervolgens dient in de lidstaat waar het vonnis ten uitvoer moet worden gelegd, een exequatur te 
worden verkregen. Hiertoe dient een verzoekschrift te worden opgesteld, waarbij (onder meer) het 
verkregen certificaat moet worden gevoegd, dat gezonden dient te worden aan het bevoegde 
gerecht in de lidstaat waar het vonnis ten uitvoer moet worden gelegd. Met het verkregen 
exequatur kan vervolgens het vonnis door de deurwaarder ten uitvoer worden gelegd.  
 
Verordening ten behoeve van niet-betwiste schuldvorderingen (2) 
Ten aanzien van niet-betwiste schuldvorderingen heeft de Europese Unie in 2004 een afwijkende, 

vereenvoudigde procedure van toepassing verklaard. Deze is opgenomen in de Verordening (EG) 
nr. 805/2004 van 21 april 2004 tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-
betwiste schuldvorderingen. Een vereenvoudigde procedure werd nodig geacht, omdat de 
procedure die door middel van de EEX-verordening in het leven was geroepen te traag en te 
ingewikkeld is voor niet-betwiste schuldvorderingen. Derhalve is goedkeuring door het gerechtelijk 

apparaat in een tweede lidstaat (het land waar het vonnis ten uitvoer moet worden gelegd) niet 
meer nodig, waardoor de procedure wordt versneld en de kosten die met het verzoekschrift in de 
tweede lidstaat gepaard gaan, worden bespaard. Er kan daarom worden volstaan met een verzoek 

aan het oorspronkelijke gerecht het onherroepelijke vonnis als Europese executoriale titel te 
waarmerken. Het alsdan afgegeven certificaat kan gezamenlijk met het vonnis aan de deurwaarder 
in de tweede lidstaat worden gezonden. Deze kan vervolgens tot executie overgaan.  
 
Verordening ten behoeve van geringe vorderingen (3) 
Naast de vereenvoudigde procedure voor niet-betwiste schuldvorderingen bestaat binnen de 
Europese Unie tevens een vereenvoudigde procedure voor geringe vorderingen. Deze procedure is 
neergelegd in de Verordening (EG) nr. 861/2007 van 11 juli 2007 tot vaststelling van een 

Europese procedure voor geringe vorderingen. De verordening heeft een tweeledige doelstellig. 
Enerzijds heeft zij ten doel de procesvoering over geringe vorderingen in grensoverschrijdende 
zaken te vereenvoudigen en te bespoedigen, waarbij zij de kosten vermindert door naast de 
bestaande procedures krachtens het recht van de lidstaten een facultatief instrument ter 
beschikking te stellen. Anderzijds maakt deze verordening het eenvoudiger de erkenning en 
tenuitvoerlegging te verkrijgen van een in een Europese procedure voor geringe vorderingen 

gegeven beslissing in een andere lidstaat. De verordening is van toepassing op vorderingen tot 
een bedrag van € 2000,=. Onder meer arbeidsrechtelijke vorderingen en vorderingen op het 

gebied van sociale zekerheid vallen echter buiten het toepassingsgebied. In afwijking van 
voornoemde twee verordeningen wordt een executoriale titel verkregen nadat een beslissing in 
een Europese procedure voor geringe vorderingen is verkregen en een partij het gerecht door 
gebruikmaking van een standaard aanvraagformulier heeft verzocht een certificaat te verstrekken. 
Hiermee zijn geen extra kosten gemoeid. Met het verkregen certificaat kan de beslissing in een 
andere lidstaat vervolgens ten uitvoer worden gelegd. 
 
 



 
 
De praktijk 
Uit de praktijk blijkt dat de tenuitvoerlegging van een vonnis dat is gewezen in een ander EU land 

lang niet altijd soepel verloopt. Indien een Nederlands bedrijf bijvoorbeeld een overeenkomst heeft 
gesloten met een Duits bedrijf, waarbij is overeengekomen dat de Duitse rechter bevoegd is over 
eventuele geschillen te oordelen, zal een geschil over de overeenkomst aan de Duitse rechter 
(moeten) worden voorgelegd. Indien de vordering minder is dan € 2.000,= kan de Europese 
procedure voor geringe vorderingen doorlopen worden. Indien de vordering hoger is dan € 
2.000,= en de vordering wordt niet betwist, kan – als het vonnis onherroepelijk is - een certificaat 
worden verkregen bij hetzelfde Duitse gerecht. Hiermede kan de deurwaarder in Nederland het 
vonnis tenuitvoer leggen. Indien de vordering hoger is dan € 2.000,= of betwist wordt, dient voor 

de tenuitvoerlegging van het onherroepelijke vonnis in Nederland een exequatur te worden 
verkregen. Uit de praktijk blijkt dat vaak wordt vergeten het benodigde certificaat te verkrijgen bij 
de rechter die het vonnis heeft gewezen, hetgeen leidt tot de nodige vertraging in de executie. 
Ook komt het vaak voor dat de voorzieningenrechter moet worden ingeschakeld om een vonnis 

tenuitvoer te kunnen leggen (hetgeen extra kosten met zich brengt), terwijl dit had kunnen 
worden voorkomen door een andere procedure te volgen dan wel een certificaat aan de rechter die 
het vonnis heeft gewezen te verzoeken.  
 

Schematisch 

 < € 2.000,= > € 2.000,= 

Betwist 3 (of 1) 1 

Niet betwist 2 of 3 (of 1) 2 (of 1) 

 
 
Tip 
Check de toepasselijke verordeningen indien een vonnis in een ander EU-land wordt verkregen. Dit 
kan tijd en geld besparen. 
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