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Harmonisatie van Europees civiel procesrecht 
Naar een ius commune voor het Europese

procesrecht?!1

M r .  M i r j a m  F r e u d e n t h a l

1. Inleiding
Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam in
1999 is het Europees civiele procesrecht een van de belangrijkste
privaatrechtelijke aandachtsgebieden op communautair niveau
geworden. Gebaseerd op art. 65 EGV is in vier jaar tijd reeds een
vijftal civielprocesrechtelijke verordeningen totstandgekomen,
waarvan twee in het bijzonder de procesvoering betreffen, en zijn
meerdere belangrijke projecten opgepakt.2 Hoewel het uitgangs-
punt van de totstandgekomen verordeningen in de eerste plaats is
de rechtshulp binnen de Europese Unie (EU) te verbeteren ter
bevordering van de goede werking van de interne markt, en har-
monisering niet beoogd is, hebben deze verordeningen op onder-
delen onvermijdelijk ingegrepen in het nationale procesrecht van
de lidstaten. Daarmee vindt een aanzet tot harmonisering plaats en
aldus tot het ontstaan van een uniform Europees civiel proces-
recht. Hierin ligt ook het verschil met de Haagse rechtsvorde-
ringsverdragen van achtereenvolgens 1905, 1954, 1965 en 1970.3

Deze verdragen hadden uitsluitend ten doel de grensoverschrij-
dende rechtshulpverlening tussen de verdragstaten te verbeteren
en te vereenvoudigen. De soevereiniteit van de staten werd hierbij
gewaarborgd onder meer door voorbehouden en verklaringen.
Aanpassing van het nationale procesrecht was daarbij uitzonde-
ring.4

Nadere bestudering van de recente procesrechtelijke ontwik-
kelingen is noodzakelijk omdat het Europees procesrecht tot nu
toe te zeer incidenteel en zonder weloverwogen basisconcept ont-
wikkeld wordt. Het enige uitgangspunt daarbij is nog de bevorde-
ring van de interne markt, die onder meer bereikt moet worden
door een verbetering van de toegang tot de rechter. Het wordt
steeds duidelijker dat een basisconcept noodzakelijk is om tot een
evenwichtig geharmoniseerd/uniform procesrechtelijk systeem te
komen.5 De noodzaak hiertoe wordt nog klemmender als op korte
termijn tien nieuwe lidstaten zullen toetreden. Nagegaan zal wor-
den of de huidige ontwikkelingen binnen Europa het rechtvaardi-
gen om te kunnen spreken van de opbouw van een zelfstandig uni-
form Europees procesrecht dat zich enerzijds onderscheidt van de
nationale procesrechtelijke systemen die bestemd zijn voor de
interne procesvoering en anderzijds van het traditionele interna-
tionale procesrecht.6

Uiteraard gaat naast de harmonisering als gevolg van de
recente verordeningen, ook een belangrijke harmoniserende wer-
king uit van art. 6 EVRM. Beginselen als het recht op hoor en
wederhoor, ‘equality of arms’, procederen binnen een redelijke

termijn en toegang tot de rechter en de hiermee verbonden (rede-
lijke) kosten zijn belangrijke thema’s geworden, die zowel in het
nationale recht als in het Europese procesrecht hun plaats hebben
gekregen of wier plaats juist ter discussie staat.7 Omdat art. 6
EVRM en zijn uniforme interpretatie door het EHRM tot het
acquis van de EU behoort (zie art. 6 EUV), zullen de procesrech-
telijke beginselen aan art. 6 EVRM ontleend richtsnoer moeten
zijn bij het tot stand brengen van Europees procesrechtelijke
maatregelen.8

In dit artikel zal allereerst in vogelvlucht worden beschreven
welke Europees procesrechtelijke ontwikkelingen zich in de peri-
ode voorafgaande aan het Verdrag van Amsterdam hebben voor-
gedaan (par. 2). Vervolgens worden de procesrechtelijke ontwik-
kelingen sinds het Verdrag van Amsterdam beschreven (par. 3) en
de harmoniserende werking die van deze rechtsmaatregelen uit-
gaat (par. 4). Hierna zal de blik op de toekomst worden gericht,
waarbij in het bijzonder de Europese Conventie van 2004 en haar
impact op het Europees burgerlijk proces aandacht verdient (par.
5). Afsluitend zal in paragraaf 6 worden nagegaan in hoeverre het
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1. M. Storme, Moeders mooiste zorgenkind: het procesrecht in het laatste derde
van de XXe eeuw, TvP 2001, p. 239-259.

2. Brussel I Verordening, Brussel II en II Bis Verordeningen, Insolventiever-
ordening, Betekeningsverordening en Bewijsverordening, zie voor vindplaat-
sen de noten 39, 40, 41, 47 en 48.

3. Haagse Rechtsvorderingsverdragen van 1905 en 1954; Haags Betekenings-
verdrag 1965 en Haags Verdrag tot verkrijging van bewijs in het buitenland
1970.

4. Vooral het Haags Betekeningsverdrag 1965 heeft aanpassingen van het
Nederlands burgerlijk procesrecht ten gevolge gehad, in die zin dat het
‘Burgemeestertje’ – de betekening aan de Burgemeester indien de woon- of
verblijfplaats onbekend was – werd afgeschaft.

5. M. Freudenthal en F.J.A. van der Velden, Europees procesrecht en het Verdrag
van Amsterdam, in: E.H. Hondius e.a. (red.), Van Nederlands naar Europees
Procesrecht?!, Liber Amicorum Paul Meijknecht, Kluwer 2000, p. 81-98, zie
ook noot 40 aldaar.

6. B. Hess, Der Binnenmarktprozess, JZ 1998, p. 1021-1032.
7. De gevolgen van art. 6 EVRM zullen in deze bijdrage buiten beschouwing blij-

ven. Vooral het beginsel van toegang tot de rechter, ‘access to justice’, lijkt
soms onder druk te staan.

8. Het HvJ EG, zaak C-7/98 van 28 maart 2000, NJ 2003, 626 m.nt. P. Vlas
(Krombach/Bamberski) heeft beslist dat een beroep op de openbare-ordeclau-
sule in uitzonderlijke gevallen toelaatbaar is wanneer de in het Executieverdrag
(EEX) neergelegde waarborgen niet hebben volstaan om de verweerder te
beschermen tegen kennelijke schending van zijn recht om zich voor de rechter
van de staat van herkomst te verdedigen, zoals dat door het EVRM is erkend.



ontbreken van een basisconcept de harmonisering/uniformering
een belemmering is voor het ontstaan van een (evenwichtig)
Europees burgerlijk procesrecht.

2. Europees procesrecht vóór het Verdrag van Amsterdam

2.1 Inleiding
De toenemende economische activiteiten binnen de Europese
Gemeenschap hebben een toename van grensoverschrijdende
transacties tot gevolg gehad en daarmee een toename van grens-
overschrijdende geschillen. De verscheidenheid aan procesrech-
ten binnen Europa vormt bij grensoverschrijdende geschillen een
reeds lang bestaand probleem, waardoor een effectieve toegang
tot de rechter bemoeilijkt wordt en de interne Europese handel dus
wordt belemmerd.9 Doorgaans werd en wordt nog steeds het pro-
cesrecht gezien als nauw verbonden met de rechtscultuur van het
land van het forum en daarom niet geëigend om geharmoniseerd
te worden. Om die reden bepaalt tot op heden het forum het pro-
cesrecht dat wordt toegepast.10 Ook weigerden de Europese
Gemeenschappen aanvankelijk zelf normerend op te treden ten
aanzien van het procesrecht, dat beschouwd werd als behorend tot
de exclusieve soevereiniteit van de lidstaten.11 Het Hof van
Justitie EG (HvJ EG) heeft echter in een tweetal zaken de
bevoegdheid tot harmonisering van nationaal procesrecht aange-
nomen, om daarmee nationale verschillen tussen nationale pro-
cesregels weg te werken, en zodoende de negatieve invloed van
deze nationale regels op het functioneren van de gemeenschappe-
lijke markt te verminderen of op te heffen.12

Het EG-Verdrag kende in het bijzonder in art. 220 EGV
195713 de grondslag om procesrechtelijke maatregelen te nemen
‘ter vereenvoudiging van de formaliteiten waaraan de wederzijdse
erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en
scheidsrechtelijke uitspraken onderworpen zijn’. Het ging daarbij
in het bijzonder om het vrije verkeer van vonnissen te bewerkstel-
ligen. Het belangrijkste privaatrechtelijke verdrag dat op grond
van art. 220 EGV totstandgekomen is, is het Verdrag betreffende
de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissin-
gen in burgerlijke en handelszaken van 1968 (EEX-Verdrag).14

De gedachte echter om de problematiek van de grensover-
schrijdende geschillen aan te pakken door harmonisering van
onderdelen van het civiele procesrecht, is van recente datum. Zo
heeft de Commissie Storme van 1987 tot 1992 een voorstel voor-
bereid voor een Europese richtlijn tot harmonisering van onderde-
len van het burgerlijk procesrecht van de EG-lidstaten.15

Ongeveer gelijktijdig kwam met het Verdrag van Maastricht van
1993 op Europees niveau een duidelijke grondslag voor juridische
samenwerking met betrekking tot civielrechtelijke onderwerpen.

2.2 Rechtsmaatregelen
Een eerste geslaagde aanzet tot deelharmonisering van proces-
recht binnen de Europese Gemeenschap is bereikt met het EEX-
Verdrag waarbij gemeenschappelijke regels ten aanzien van de
bevoegdheid, wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van
rechterlijke beslissingen werden gegeven.16 Uitgangspunt bij de
wederzijdse erkenning van beslissingen is het principe van weder-
zijds vertrouwen van de lidstaten in elkaars rechtspraak. De posi-
tieve effecten van het Verdrag zijn vooral het gevolg van de uni-

formerende uitleg door het Hof van Justitie van de EG (HvJ EG),
waarbij de autonome interpretatie van rechtstermen en -begrippen
uit het burgerlijk, handels- en procesrecht, die in de verschillende
verdragstaten een verschillende betekenis kunnen hebben, van
groot belang is.17 Geconstateerd kan worden dat het EEX-Verdrag
niet alleen aanleiding heeft gegeven tot ‘verplichte’ harmonise-
ring, maar ook heeft geleid tot ‘vrijwillige’ harmonisering van het
nationale procesrecht van verdragstaten. Een recent voorbeeld is
de rechtsmachtregeling in het gewijzigde Nederlandse burgerlijk
procesrecht, waarbij qua opzet en inhoud aansluiting is gezocht
bij het EEX-Verdrag.18 Het is de bedoeling dat de Nederlandse
rechter zich bij zijn uitleg van de nieuwe bepalingen laat leiden
door de rechtspraak van het HvJ EG.19 In de rechtsmachtregeling
is bijvoorbeeld het forum actoris van art. 126 lid 3 (oud) Rv afge-
schaft, omdat dit forum in internationale procedures in het alge-
meen als ‘exorbitant’ wordt aangemerkt, zoals onder meer te zien
is in art. 3 EEX-Verdrag, EVEX en de Brussel IVo.

Ondanks deze positieve effecten is pas vanaf het begin van de
jaren negentig het procesrechtelijk harmoniseringsproces in een
stroomversnelling geraakt.

Die versnelling begon bij het Verdrag van Maastricht (EUV) van
1993. Het geeft in Titel VI EUV bepalingen betreffende de samen-
werking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken en
brengt daarmee onder andere de justitiële samenwerking in bur-
gerlijke zaken binnen de intergouvernementele taken van de
Europese Unie (de zgn. derde pijler).20 Het Verdrag heeft daarmee
de mogelijkheid geboden van harmonisatie van procesrecht. Een
drietal verdragen is in deze periode totstandgekomen, waarvan
echter het Europees Betekeningsverdrag 1997 en het Brussel II-
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9. Op dit moment zijn er 17 verschillende procesrechtelijke systemen binnen de
EU. Alleen het VK heeft al drie verschillende procesrechtelijke systemen,
namelijk voor Engeland en Wales, Schotland en Noord-Ierland, zie T. Drappatz,
Die Überführung des internationalen Zivilverfahrensrechts in eine
Gemeinschaftskompetenz nach Art. 65 EGV, Max-Planck-Institut, 2002, p. 3.
Na toetreding van de nieuwe lidstaten dus 27.

10. K.D. Kerameus, Angleichung des Zivilprozessrechts in Europa, RabelsZ, Bd
66, 2002, p. 5; C.H. van Rhee, Civil Procedure: a European Ius Commune?,
ERPL 2000, p. 589-611.

11. M. Storme, o.c. noot 1.
12. Rewe/Landwirtschaftskammer, zaak 33/76, Jur. 1976, p. 1989 en Comet/

Produktschap Siergewassen, zaak 45/76, Jur. 1976, p. 2043.
13. Thans art. 293 EGV: Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, 25

maart 1957, Trb. 1957, 91.
14. Verdrag van 27 september 1968, Trb. 1969, 101 alsmede PbEG 1972 L 299/32;

geconsolideerde versie in PbEG 1998 C 27/1.
15. M. Storme (ed.), Approximation of Judiciary Law in the European Union,

Dordrecht: Nijhoff 1994. Grondslag voor deze werkzaamheden was art. 95 (ex
100 A) EGV.

16. Op basis van art. 293 (ex art. 220) EGV is ook het Europees Faillissements-
verdrag van 23 november 1995 totstandgekomen. Omdat Engeland vanwege de
BSE-affaire niet binnen de daarvoor vastgestelde periode tot ondertekening is
overgegaan is het Faillissementsverdrag formeel nooit in werking getreden.

17. Het belang van het EEX-Verdrag blijkt ook uit het totstandgekomen parallel-
verdrag van Lugano in 1988, het EVEX, tussen de EFTA en de EG-staten. Het
HvJ EG heeft echter bij het EVEX geen taak; zie Protocol 2 bij het EVEX.

18. Kamerstukken II 1999-2000, 26 855, nr. 3, MvT, p. 24-25.
19. Kamerstukken II 1999-2000, 26 855, nr. 5, Nota n.a.v. het Verslag, p. 18.
20. Verdrag van 7 februari 1992, i.w.t. 1 november 1993. De justitiële samenwer-

king vond plaats in de derde pijler op basis van art. K 1 nr. 6 en 7 EUV. Zie ook
M. Freudenthal en F.J.A. van der Velden, o.c., noot 5, p. 85.



Verordening niet binnen de vereiste termijn geratificeerd werden
om in werking te kunnen treden.21 De onderhandelingen die de
totstandkoming van deze verdragen kenmerkten en de daarbij
behorende ratificering laten zien dat de lidstaten terughoudend
waren in hun wens tot harmonisering van procesrecht.

2.3 Bedenkingen tegen harmonisatie
Dat er inderdaad in de lidstaten nog steeds weerstand bestaat
tegen harmonisering van procesrecht, kan worden geïllustreerd
aan de hand van de totstandkoming van de richtlijn betreffende
bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties.22

De richtlijn werd gebaseerd op art. 95 (ex art. 100 A) EGV, dat de
meest algemene bevoegdheidsgrondslag is om de interne markt
geleidelijk tot stand te brengen. Het voorstel voor een richtlijn
bevatte oorspronkelijk in art. 5 een speciale incassoprocedure
voor de grensoverschrijdende invordering van in redelijkheid niet
te betwisten geldvorderingen, waarbij het Duitse Mahnverfahren
als voorbeeld diende. De procedure moest eenvoudig, snel en niet
te kostbaar zijn. Echter, een dergelijke vergaande procesrechte-
lijke harmonisatie werd, als gevolg van de algehele weerstand in
de Raad tegen de harmonisatie van het privaatrecht en het burger-
lijke procesrecht, onacceptabel geacht. Ook werd de bevoegdheid
van de EU om op basis van art. 95 EGV vergaande procesrechte-
lijke maatregelen te nemen, betwist. Bovendien vreesden enkele
lidstaten – waaronder Nederland – voor een te zware belasting van
het gerechtelijk apparaat door invoering van een eenvoudige
incassoprocedure. De definitieve wettelijke regeling van art. 5 van
de richtlijn werd uiteindelijk beperkt tot de verplichting dat de lid-
staten ervoor zorgdragen dat een executoriale titel binnen negen-
tig dagen verkregen kan worden en dat de nationale invorderings-
procedures overeenkomstig het non-discriminatiebeginsel van art.
12 EGV toegankelijk zijn voor schuldeisers uit alle lidstaten.23

Alleen het Duitse Mahnverfahren staat tot nu toe open voor bui-
tenlandse schuldeisers. Oostenrijk en Frankrijk bijvoorbeeld slui-
ten in hun specifieke incassoregelingen grensoverschrijdende pro-
cedures nadrukkelijk uit. Omdat de richtlijn geen onderscheid
maakt tussen nationale en grensoverschrijdende invorderingspro-
cedures zal de regeling van art. 5 toch een harmoniserend effect
hebben.24 De nationale regelingen zullen immers moeten worden
aangepast.

2.4 Rapport Storme
Onafhankelijk van de ontwikkelingen op Europees wetgevings-
gebied met betrekking tot privaatrecht en burgerlijk procesrecht
werd vanuit wetenschappelijke hoek begin jaren negentig de
noodzaak tot harmonisering binnen Europa op deelgebieden van
het procesrecht benadrukt en in kaart gebracht in het Rapport
Storme. Het Rapport heeft voor een veertiental onderwerpen
regelingen opgesteld. Aan bod komen onder meer: bewijs,
beroepsmogelijkheden, alternatieve geschilbeslechting, beslag-
maatregelen, kosten, voorlopige voorzieningen en incassoproce-
dures. Na een aanvankelijk zeer rustig bestaan van het Rapport
van de Commissie-Storme lijkt het onderzoek tien jaar later toch
niet overbodig te zijn geweest. Regelmatig wordt, in het bijzon-
der sinds het Verdrag van Amsterdam, daaraan tegenwoordig
gerefereerd.25 In het Groenboek voor een Europese incassopro-
cedure en een procedure voor geringe vorderingen wordt het

voorstel voor een incassoprocedure van de Commissie-Storme
als een waardevol referentiepunt en een bron van inspiratie ge-
noemd.26

3. Verdrag van Amsterdam27

3.1 Inleiding
Door het Verdrag van Amsterdam is de totstandkoming van een
Europese Juridische Ruimte een zelfstandig doel van de Europese
Gemeenschap geworden.28 Een belangrijk gevolg daarvan was dat
de intergouvernementele samenwerking in de derde pijler plaats
maakte voor een communautaire samenwerking in de eerste pijler.
De Commissie kreeg daarmee belangrijke initiatiefnemende
taken, het Europees Parlement het recht van codecisie en het Hof
van Justitie EG een algemene, zij het beperkte rechtsprekende
bevoegdheid. De juridische samenwerking op het gebied van het
civiele recht kreeg een effectieve rechtsbasis in het nieuwe art. 65
EGV. De vooruitzichten om harmonisatie in procesrechtelijke
onderwerpen te realiseren, zoals door een geharmoniseerde incas-
soprocedure die op art. 65 EGV gebaseerd zal kunnen worden,
zijn dan ook toegenomen.

Een nadeel verbonden aan de harmonisering op basis van 
art. 65 EGV is de omstandigheid dat Denemarken niet deelneemt
aan de totstandgekomen procesrechtelijke maatregelen.29 Het
Verenigd Koninkrijk en Ierland daarentegen kunnen op grond van
art. 3 Protocol nr. 4 wel aan de rechtsinstrumenten deelnemen en
maken doorgaans gebruik van deze bevoegdheid. Voor de harmo-
nisering van het burgerlijk procesrecht is dit belangrijk, omdat
juist op dit rechtsgebied tussen de common law- en civil law-lan-
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21. Europees Betekeningsverdrag van 26 mei 1997, Trb. 1997, 253 alsmede PbEG
C 261 van 27 augustus 1997 en Het Verdrag van Brussel van 28 mei 1998
betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissin-
gen in huwelijkszaken, Trb. 1999, 14. Het Verdrag van 29 november 1996 inza-
ke de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden tot het EEX-Verdrag werd
wel geratificeerd.

22. Voorstel voor een richtlijn PbEG C 168/13 van 3 juni 1998. Richtlijn: PbEG L
200/35 van 8 augustus 2000. De richtlijn is gebaseerd op art. 95 (ex 100 A)
EGV. R. Schulte-Braucks, Zahlungsverzug in der Europäischen Union, NJW
2001, p. 103-108, schrijver was ambtenaar van de Commissie. Hij is ondanks de
grote materieel- en procesrechtelijke verschillen tussen de lidstaten, niet geheel
ontevreden over de bereikte resultaten.

23. De bepalingen van eenvoudig, snel en niet te kostbaar werden opgenomen in de
considerans (nr. 20).

24. Zie ook B. Hess, Strukturfragen der europäischen Prozessrechtsangleichung,
dargestellt am Beispiel des Europäischen Mahn- und Inkassoverfahrens, in:
F.S.R. Geimer, Einheit und Vielfalt des Rechts, R.A. Schütze (red.), München:
Verlag C.H. Beck 2002, p. 339-364.

25. M. Storme (ed.), o.c. noot 15; K. Kerameus, Procedural Implications of Civil
Law Unification, in: Hartkamp, Hesselink e.a. (ed.), Towards a European Civil
Code, 2e ed., Nijmegen: Ars Aequi Libri 1998; H. Prütting, Auf dem Weg zu
einer Europäischen Zivilprozessordnung, in: Festschrift für Gottfried
Baumgärtel, Carl Heymanns Verlag KG, 1990, p. 457-469 en E. Schilken, Die
Vorschläge der Kommission für ein europäisches Zivilprozessgesetzbuch
einstweiliger und summarischer Rechtsschutz und Vollstreckung, in: 109
Zeitschrift für Zivilprozessrecht, 1996, p. 315 en de in noot 1 van dat artikel
genoemde literatuur.

26. Groenboek COM (2002) 746 def., 20 december 2002.
27. PbEG 1997 C 340. I.w.tr. 1 mei 1999.
28. Art. 61 en 69 EGV. Zie ook B. Hess, The Integrating Effect of European Civil

Procedural Law, EJLR 2002, p. 3-17.
29. Door verdragen tussen de EU en Denemarken zijn bepaalde Verordeningen ook

voor Denemarken van toepassing geworden.



den wezenlijke verschillen bestaan. De Europese regelgeving
noodzaakt ertoe deze verschillen te overbruggen.

3.2 Art. 65 EGV: algemene taakstelling
Art. 65 EGV van het Verdrag van Amsterdam is op 1 mei 1999 in
werking getreden. Dit artikel geeft aan welke maatregelen kunnen
worden genomen op het gebied van samenwerking in burgerlijke
zaken met grensoverschrijdende gevolgen, voorzover die nodig
zijn voor de goede werking van de interne markt. Zij omvatten de
verbetering en vereenvoudiging van de grensoverschrijdende
betekening en kennisgeving, samenwerking bij de bewijsverga-
ring en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in bur-
gerlijke en handelszaken (sub a). Het artikel bevat eveneens een
algemene procesrechtelijke bepaling om maatregelen te nemen ter
bevordering van de afschaffing van hinderpalen voor de goede
werking van burgerrechtelijke procedures, zonodig door bevorde-
ring van de verenigbaarheid van de in de lidstaten geldende bepa-
lingen van burgerlijke rechtsvordering (sub c). Vooral deze bepa-
ling, waarin de harmonisatie van het burgerlijk procesrecht een
uitdrukkelijke taakstelling wordt, is geheel nieuw. Enig inzicht in
de betekenis van deze bepaling geeft het zogenoemde Weense
Actieplan, waarin met betrekking tot dit onderdeel enkele alge-
mene maatregelen worden vermeld.30 Zo dienen beginselen als
rechtszekerheid en gelijke toegang tot de rechter te zijn gewaar-
borgd door duidelijkheid over de bevoegde rechter en het toepas-
selijke recht, en door een snelle en eerlijke procesgang en effec-
tieve tenuitvoerlegging hiervan.31 Om deze doelstellingen te
verwezenlijken kan de Gemeenschap rechtsmaatregelen nemen
overeenkomstig de beginselen van subsidiariteit en proportiona-
liteit.32 Dit betekent dat in deze maatregelen – verordeningen en
richtlijnen – niet verder kan worden gegaan dan voor grensover-
schrijdende procedures noodzakelijk is. Voor harmonisering van
het procesrecht binnen Europa lenen de rechtstreeks werkende
verordeningen zich meer dan richtlijnen, omdat de lidstaten bij
richtlijnen de vrijheid hebben deze naar eigen inzicht te imple-
menteren, waardoor verscheidenheid is ingebouwd.

De Europese Raad heeft vervolgens in zijn Conclusies van
Tampere in 1999 een nadere invulling gegeven aan deze algeme-
ne procesrechtelijke maatregelen en daarmee de basis gelegd voor
de huidige ontwikkelingen bij de harmonisering van het civiele
procesrecht.33 Uitgangspunt zijn drie basisconcepten waarmee
een ware Europese rechtsruimte zal dienen te worden gereali-
seerd. Deze concepten zijn achtereenvolgens: een betere toegang
tot de rechter in Europa, de wederzijdse erkenning van rechter-
lijke beslissingen en een grotere convergentie inzake burgerlijk
recht. Ter uitvoering van deze concepten worden meerdere speci-
fieke procesrechtelijke onderwerpen genoemd die op basis van
art. 65 EGV voortvarend, sommige zelfs met spoed, gerealiseerd
moeten worden. De voortvarendheid waarmee de Commissie de
verschillende onderwerpen heeft opgepakt en behandeld, wekt
enerzijds bewondering en is ook verheugend, anderzijds bestaat er
gerechtvaardigde scepsis over de kwaliteit van wetgeving en de
wenselijkheid van bepaalde instrumenten, zoals de Europese exe-
cutoriale titel (EET), dit mede door een naïeve dadendrang van de
Commissie, een dadendrang die lijkt te zijn ingegeven door het
weinig rationele tijdpad dat de Conclusies van Tampere bij de
gewenste regelgeving heeft gesteld en door de Commissie nog

strikter wordt uitgevoerd dan door de Eurotop besloten. Zo deelt
de Commissie in zijn halfjaarlijkse bijwerking van het scorebord
in november 2000 mee dat in 2004 een volledige justitiële samen-
werking tussen de lidstaten tot stand gebracht moet zijn.34

Duidelijk manifesteert zich bij enkele rechtsmaatregelen het inci-
dentele karakter, het gebrek aan afstemming met andere maatre-
gelen en het ontbreken van een geïntegreerd procesrechtelijk
masterplan. Dit gebrek aan afstemming kan worden geïllustreerd
met het concept van de wederzijdse erkenning van beslissingen.

In de doctrine zijn ook kritische geluiden te horen over de
ruime bevoegdheid die art. 65 EGV biedt om maatregelen te
nemen die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de inter-
ne markt. Volgens deze critici maakt de Commissie een grote ver-
gissing door haar ‘rabiate harmoniseringspolitiek’ van bovenaf
aan de lidstaten op te leggen.35 Beter zou het zijn om op mondiaal
niveau samen te werken, zoals in de Haagse Conferentie dan
binnen het beperkte bereik van de EU.36 Ook bestaat er zorg dat
de EU bij uitsluiting bevoegd is geworden om met derde landen te
onderhandelen, zoals met betrekking tot het Haagse Verdrag inza-
ke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging en het Verdrag
van Lugano.37

3.3 Rechtsinstrumenten
De tot nu toe totstandgekomen rechtsinstrumenten en de rechtsin-
strumenten die nog onderwerp van onderhandeling zijn of op het
programma staan, kunnen in drie categorieën worden ingedeeld.38

De eerste categorie omvat de instrumenten die betrekking heb-
ben op de bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging. Het
belangrijkste rechtsinstrument dat totstandgekomen is, is de Brussel
I Verordening voor burgerlijke en handelszaken.39 De Brussel IVo
vervangt voor de lidstaten, met uitzondering van Denemarken, het
EEX-Verdrag. Materiële wijzigingsonderhandelingen met betrek-
king tot het EEX-Verdrag waren noodzakelijk geworden na de toe-
treding van nieuwe lidstaten. De Commissie besloot daarop na in
werking treding van het Verdrag van Amsterdam het EEX-Verdrag
om te zetten in de Brussel IVo. De Commissie besloot eveneens het
Europees Verdrag betreffende huwelijkszaken van 1998 dat niet
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30. Actieplan van de Raad en de Commissie over hoe de bepalingen van het Verdrag
van Amsterdam inzake de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veilig-
heid en rechtvaardigheid het best kunnen worden uitgevoerd, aangenomen door
de Raad (Justitie en Binnenlandse Zaken) 3 december 1998 (het zgn. Actieplan
van Wenen); PbEG C 19/01, 23 januari 1999.

31. Actieplan (zie vorige noot), nrs. 15-16.
32. Art. 5 EGV.
33. Tampere Council, 15-16 October 1999, EU Bull. 10-1999, p. 7-15.
34. COM (2000) 782 def., 30 november 2000.
35. Haimo Schack, Die EG-Kommission auf dem Holzweg von Amsterdam, ZeuP

1999, p. 805-808.
36. J.M. Hebly, ‘Internationale bewijsvergaring in de 21e eeuw’, in: P. Vlas (red.),

Globalisering van het IPR in de 21e eeuw, Deventer: Kluwer 1999, p. 43-51;
A.V.M. Struycken, Het Verdrag van Amsterdam en de Haagse Conferentie voor
internationaal privaatrecht, WPNR 2000 (6421), p. 735-745.

37. H.U. Jessurun d’Oliveira, Den Haag tegen Den Haag of EU tegen HC, NJB
2001, p. 1208.

38. Chr. Kohler, Der europäische Justizraum für Zivilsachen und das Gemein-
schaftskollisionsrecht, IPRax 2003, p. 401-412.

39. PbEG L 12/1, 16 januari 2001, verordening nr. 44/2001 van 22 december 2000,
i.w.tr. 1 maart 2002. In Nederland wordt regelmatig deze verordening aange-
duid als EEX-Vo. Duidelijker is de Europese benaming: Brussel IVo.



meer onder het Verdrag van Maastricht in werking getreden was,
om te zetten in de Brussel IIVo.40 Het Europees Faillisse-
mentsverdrag van 1995 dat nooit formeel totstandgekomen was,
werd omgezet in de InsolventieVo.41 Gezien de moeizame onder-
handelingen die de totstandkoming van verdragen in de intergou-
vernementele periode kenmerkten, is de communautarisering van
regelgeving een goede ontwikkeling.42

Een onderwerp waarvoor wetgeving in voorbereiding is, is het
reeds genoemde voorstel voor een verordening voor een Europese
executoriale titel voor niet betwiste geldvorderingen, de EET.43

Belangrijke onderwerpen waarvoor wetenschappelijke en rechts-
vergelijkende voorbereidende werkzaamheden momenteel worden
verricht, zijn een Europese incassoprocedure en een procedure voor
geringe vorderingen: hierover is in december 2002 een Groenboek
verschenen.44 In de naaste toekomst is een Groenboek te verwach-
ten over de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van beslissingen,
grensoverschrijdende (derde) beslagmaatregelen, de mogelijkheden
om vermogen van de debiteur in andere lidstaten te achterhalen en
voorlopige maatregelen.45 Hiernaar wordt momenteel studie ver-
richt.

De richtlijn bestrijding betalingsachterstanden bij handelstran-
sacties valt weliswaar niet direct binnen deze categorie, maar wordt
vaak als beginpunt genoemd van het ontwikkelen van een Europese
incassoprocedure.46

De tweede categorie betreft rechtsinstrumenten die een bepaald
onderdeel van de procesvoering regelen. De eerste in deze reeks
instrumenten is de Europese verordening inzake de betekening en
kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in
burgerlijke en handelszaken (BetVo), die op 31 mei 2001 in wer-
king is getreden.47 Ook hier besloot de Commissie om het niet meer
in werking getreden Europese Betekeningsverdrag van 1997 om te
zetten in de inhoudelijk gelijkluidende verordening.

Daarnaast bestaat de Europese verordening betreffende de
samenwerking tussen gerechten van de lidstaten op het gebied van
de bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken, die op 
1 januari 2004 van kracht is geworden (BewijsVo).48 Als laatste is
totstandgekomen de richtlijn tot verbetering van de toegang tot de
rechter bij grensoverschrijdende geschillen, door middel van
gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbij-
stand bij die geschillen (RiLRechtsbijstand).49

De derde categorie ten slotte omvat maatregelen die dienen ter
ondersteuning van de samenwerking tussen de nationale justitiële
instanties. Zo is ter vermindering van de praktische problemen bij
de grensoverschrijdende procesvoering het Europese Justitiële
Netwerk (EJ-Net) opgericht.50 Op het EJ-Net is een overzicht en
informatie over de verschillende rechtsstelsels te vinden. Andere
onderwerpen van studie die nauw verbonden zijn met het burgerlijk
procesrecht zijn de alternatieve wijzen van geschillenbeslechting51

en ter ondersteuning van een goed functionerende buitengerechte-
lijke geschiloplossing het opzetten van een Europees Buiten-
gerechtelijk Netwerk (EBG-Net). Het netwerk moet de praktische
belemmeringen zoals taalproblemen en gebrek aan informatie over
de toegang tot buitenlandse buitengerechtelijke organen voor de
beslechting van consumentengeschillen aanpakken.52

Thans kan worden geconcludeerd dat geheel in overeenstem-
ming met art. 65 EGV de meeste in de Conclusies van Tampere
genoemde onderwerpen gerealiseerd zijn, althans onderwerp van
behandeling zijn.53

3.4 Afstemming rechtsinstrumenten
Van meet af aan heeft de Commissie de verbetering van de weder-
zijdse erkenning van beslissingen zowel in handels- als familieza-
ken tot een van de prioriteiten van haar beleid gemaakt. De eerste
stap naar vereenvoudiging is de nieuwe exequaturprocedure van
de Brussel IVo, waarbij de exequatur tot een stempelvonnis is
geworden, zonder aanvankelijk verweer of beoordeling.54 Als
tweede stap en in het verlengde van de vereenvoudigde exequa-
turprocedure volgde een voorstel voor een verordening tot invoe-
ring van een Europese executoriale titel (EET) voor onbetwiste
geldvorderingen.55 Regeling van de EET in een afzonderlijk
rechtsinstrument, buiten de Brussel IVo, lag voor de hand omdat
de Brussel IVo op elke vordering, betwist of onbetwist, van toe-
passing is. Kern van het EET-voorstel is dat een in een lidstaat
gegeven beslissing inzake een niet-betwiste geldvordering onder
bepaalde voorwaarden door de rechter die de beslissing geeft, in
een afzonderlijke procedure wordt gewaarmerkt als EET. Deze
beslissing kan vervolgens in alle lidstaten zonder tussenkomende
maatregelen ten uitvoer worden gelegd. Het voorstel inzake de
EET voor onbetwiste geldvorderingen schrijft geen verplichte
geharmoniseerde hoofdprocedure voor.
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40. PbEG L 160/19, 30 juni 2000, verordening nr. 1347/2000 van 29 mei 2000,
Brussel IIVo betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging
van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijk-
heid voor gemeenschappelijke kinderen, i.w.tr. 1 maart 2001. Verdrag familie-
zaken: PbEG C 221 van 28 mei 1998. Op 27 november 2003 is de Brussel II Bis
Vo vastgesteld, zie verder noot 54.

41. De voor het procesrecht minder belangrijke Insolventieverordening PbEG L
160/1 van 30 juni 2000, nr. 1346/2000 van 29 mei 2000, i.w.tr. 31 mei 2002, zal
hier buiten beschouwing blijven, evenals de Brussel IIVo. Zie noot 16 en 21.

42. R. Barents, Het Verdrag van Amsterdam in werking, Deventer: Kluwer 1999, 
p. 130.

43. PbEG C 203 E/86 van 27 augustus 2002, COM (2002) 159 def.
44. COM (2002) 746 def., 20 december 2002.
45. JAI/A3/2002/02.
46. PbEG L 200/35, 8 augustus 2000, RiLEG 2000/35 van 29 juni 2000, imple-

mentatie vóór 8 augustus 2002.
47. PbEG L 160/37, 30 juni 2000, verordening nr. 1348/2000 van 29 mei 2000,

i.w.tr. 31 mei 2001.
48. PbEG L 174/1, 27 juni 2001, verordening nr. 1206/2001 van 28 mei 2001.
49. PbEG L 26/41, 31 januari 2003, RiLEG 2002/8 van 27 januari 2003.

Implementatie zal vóór 30 november 2004 moeten hebben plaatsgevonden.
50. PbEG 2001 L 174/25, Beschikking EG 2001/470, betreffende de oprichting van

een Europees Justitieel Netwerk.
51. Groenboek COM (2002) 196 def., 19 april 2002.
52. Werkdocument van de Commissie inzake het instellen van een Europees

Buitengerechtelijk Netwerk, PbEG C 155 van 6 juni 2000:
http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/lvb/132043.htm.

53. Deze realisering is geheel in overeenstemming met de besluiten aangenomen in
het actieplan van de Raad en de Commissie over de uitvoering van de bepalin-
gen van het Verdrag van Amsterdam, PbEG C 19/1 van 23 januari 1999.

54. De Brussel IIA Vo die per 1 maart 2005 de Brussel IIVo voor familiezaken zal
vervangen, zal eveneens een vereenvoudigde exequaturprocedure kennen. PbEG
L 338/1, 23 december 2003, verordening nr. 2201/2003 van 27 november 2003.

55. PbEG C 203 E/86 van 27 augustus 2002.



De nationale procedures blijven onaangetast. Zoals reeds gezegd,
bestaat er in de lidstaten twijfel omtrent de wenselijkheid van dit
voorstel.56 Deze twijfel wordt nog groter nu de Commissie de eer-
ste stap naar een Europese incassoprocedure voor in redelijkheid
niet te betwisten geldvorderingen, in de vorm van een Groenboek,
heeft gepresenteerd. Het zou aanbeveling verdienen als de
Commissie een Europese executoriale titel (EET) verbindt aan
een Europese incassoprocedure, zodat werkelijk sprake is van een
weldoordacht systeem waarbij de procedure en de betekening van
de beslissing worden afgestemd op de erkennings- en executie-
mogelijkheden.

4. Harmonisatie van Europees procesrecht57

4.1 Inleiding
Ruim honderd jaar nadat het eerste van de reeks Haagse
Rechtsvorderingsverdragen totstandkwam die ten doel hadden de
internationale rechtshulp tussen verdragstaten te regelen, heeft de
EU thans de meeste in deze verdragen opgenomen onderwerpen
in zelfstandige rechtsinstrumenten geregeld.58 De aanleiding voor
de EU om deze procesrechtelijke onderwerpen voor de lidstaten
zelfstandig te regelen, is gelegen in de wens tot meer doelmatig-
heid en effectiviteit ter bevordering van een soepele justitiële
samenwerking en tot een betere toegang tot de rechter om zo de
interne handel te bevorderen. Deze doelstellingen zijn volgens de
EU beter te realiseren tussen een beperkt aantal lidstaten binnen
een beperkt territorium dan wereldwijd tussen vele verdragstaten
waarbij het behoud van de eigen soevereiniteit bepalend is. Ter
bevordering van de justitiële samenwerking hebben deze nieuwe
rechtsinstrumenten voor grensoverschrijdende procedures tot
gevolg dat op onderdelen ingegrepen wordt in het nationale pro-
cesrecht van de lidstaten. Zij verplichten tot nationale aanpassin-
gen ten gunste van een totstandkomen van een geharmoniseerd
Europees procesrecht.

4.2 Verordening betekening en kennisgeving 
van gerechtelijke stukken

Het Haagse Betekeningsverdrag 1965 had niet de gewenste ver-
eenvoudiging en versnelling met betrekking tot de internationale
betekening gebracht, zelfs niet binnen Europa. De procedure via
de centrale autoriteit was nog steeds te ingewikkeld. Zelfs tussen
Nederland en Duitsland was de gemiddelde duur van betekening
tussen de lidstaten drie à vier maanden. Daarom werden in 1993
op Nederlands initiatief onderhandelingen gestart om tot een een-
voudiger en sneller systeem voor de betekening en verzending van
stukken in civiele en handelszaken te komen. Het initiatief resul-
teerde in het Europees Betekeningsverdrag 1997.

Het Europese Betekeningsverdrag 1997 dat inhoudelijk geba-
seerd was op het Haags Betekeningsverdrag had als uitgangspunt
een duidelijk wederzijds vertrouwen in elkaars systeem van
rechtsbedeling. De vereenvoudiging moest worden bereikt door
de tot dan toe geldende verzending via centrale autoriteiten te ver-
vangen door de rechtstreekse verzending via gedecentraliseerde
instanties, dus door een systeem dat zo veel mogelijk lijkt op en
aansluit bij het interne systeem van betekening. Nieuw was de
regeling van de datum van betekening.59 Deze regeling is van
belang, omdat de tijdstippen van betekening in de lidstaten ver-

schillend worden bepaald, namelijk door de datum van óf de reële
óf de fictieve betekening. In het Europese Betekeningsverdrag
199760 en thans in de inhoudelijk overeenkomstige Betekenings-
verordening (BetVo) is de betekening binnen Europa alleen
rechtsgeldig indien het stuk de gedaagde bereikt heeft. Hiermee is
de fictieve betekening aan het OM, de ‘remise au parquet’ in de
ban gedaan, en daarmee is ingegrepen in het nationale procesrecht
van Nederland, België, Frankrijk en Luxemburg.

De Betekeningsverordening biedt echter verdergaande moge-
lijkheden tot harmonisering die tot op heden nog niet ten volle
benut zijn. Behalve de verzending en betekening via de formele
weg van de rechtshulp tussen gedecentraliseerde instanties in de
lidstaten zijn er ook twee minder formele wijzen van kennisge-
ving, namelijk via de post (art. 14 BetVo) of rechtstreeks aan deur-
waarders, ambtenaren of andere bevoegde personen in de aange-
zochte lidstaat (art. 15 BetVo). Ter vereenvoudiging en versnelling
van de betekening binnen de EU heeft de Europese Commissie
van meet af aan het belang van de rechtstreekse betekening per
post onderstreept. Deze wijze van betekening of kennisgeving
mag door de lidstaten niet worden uitgesloten in die zin dat de lid-
staten toezending van gerechtelijke stukken op hun grondgebied
moeten accepteren. De lidstaten kunnen ter bescherming van de
gedaagde bepalen onder welke voorwaarden de betekening of
kennisgeving van gerechtelijke stukken per post op hun grondge-
bied wordt aanvaard. Omdat deze voorwaarden die de lidstaten
aan de betekening per post gesteld hebben nogal uiteenlopen, staat
dit harmonisatie voorlopig nog in de weg. Een aantal lidstaten,
waaronder Nederland, kent voor het interne rechtsverkeer de bete-
kening van dagvaardingen per post niet, zodat art. 14 BetVo voor
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56. De Commissie was in 1998 zelf ook sceptisch over een afzonderlijk instrument,
omdat het gelijktijdig bestaan van twee ‘concurrerende’ regelingen duidelijk
negatieve gevolgen zou hebben voor de gebruikers, die voor het overgrote deel
reeds weinig vertrouwd zijn met het Verdrag van Brussel: Mededelingen van de
Commissie aan de Raad en het Europees Parlement ‘Naar meer doelmatigheid
bij het verkrijgen en uitvoeren van rechterlijke beslissingen binnen de Europese
Unie, PbEG C 33/3, 31 januari 1998.

57. In deze paragraaf zullen voornamelijk de Europese verordeningen worden
bezien. Verordeningen hebben rechtstreekse werking en kunnen daarom een
harmoniserend effect hebben. Richtlijnen moeten worden geïmplementeerd, en
de nationale wetgevers hebben hierbij meer speelruimte waardoor het harmoni-
serende karakter belangrijk minder kan zijn.

58. Het eerste Haagse Rechtsvorderingsverdrag dateert van 1896, het tweede van
1905 en het derde is het Haags Rechtsvorderingsverdrag 1954 en omvat de
onderwerpen (I) mededeling van gerechtelijke en buiten-gerechtelijke stukken,
(II) Rogatoire Commissies, (III) Cautio Judicatum Solvi, (IV) Kosteloze rechts-
bijstand, (V) Kosteloze afgifte van uittreksels van akten van de burgerlijke stand
en (VI) Lijfsdwang. De onderdelen betekening en bewijs in het
Rechtsvorderingsverdrag van 1954 zijn vervolgens nader geregeld in het
Haagse Betekeningsverdrag 1965 respectievelijk het Bewijsverdrag 1970 en
voor de EU nu in de gelijknamige verordeningen. In deze verordeningen is ook
de lijfsdwang geregeld. De kosteloze rechtsbijstand is voor de EU nu geregeld
in de Richtlijn grensoverschrijdende rechtshulp.

59. M. Freudenthal, Europese verordening inzake de betekening en kennisgeving
van stukken, NIPR 2001, p. 3-14. Voor verdere literatuur zie o.a. L. Strikwerda,
Europese regelgeving inzake grensoverschrijdende betekening, WPNR (2001)
6458, p. 794-802; P. Vlas & J. D. Boon, Betekening van gerechtelijke stukken
in de Europese Unie, TCR 2002, p. 1-7, en voor een overzicht: Losbladige
Burgerlijke Rechtsvordering, Kluwer, Verdr. & Verord., Deel 2.

60. Het Europese Betekeningsverdrag 1997 is nooit in werking getreden en daarom
tijdens het Verdrag van Amsterdam omgezet in de Betekeningsverordening. Zie
ook par. 2.2 en 3.3.



eisers in die lidstaten geen betekenis heeft. Toch zou ter realise-
ring van een ware Europese justitiële ruimte de verzending per
post een prominentere plaats moeten krijgen. In Nederland wordt
thans voorgesteld om onder bijzondere omstandigheden de ver-
zending per post van dagvaardingen aan een buitenlandse weder-
partij mogelijk te maken.61

4.3 Verordening inzake de bewijsverkrijging62

Ook voor de internationale bewijsvoering kende de Haagse
Conferentie een verdrag. Dit Haagse Bewijsverdrag van 1970 is
voor de Europese lidstaten door de Bewijsverordening vervangen.
De Bewijsverordening bouwt voort op de regelingen van het
Bewijsverdrag waarin reeds verschillen in bewijsverkrijging tus-
sen de civil law-landen en de common law-landen werden over-
brugd. In het Bewijsverdrag werd de Anglo-Amerikaanse wijze
van bewijsverkrijging in het buitenland opgenomen, hetgeen
inhoudt dat de bewijsverkrijging kan worden gevoerd door een
daartoe door de rechter benoemde deskundige of commissaris.
Deze rechtstreekse bewijsverkrijging kon echter door de verdrag-
staten worden uitgesloten, wat in de praktijk ook gebeurde. De
bewijsverkrijging door commissarissen op het eigen grondgebied
werd gezien als een inbreuk op de eigen soevereiniteit. Ken-
merkend voor het civiele bewijsrecht is nog altijd dat de rechter in
zijn ressort de zich daar bevindende getuigen ondervraagt. De
Bewijsverordening breekt met dit beginsel en maakt de recht-
streekse bewijsverkrijging door rechterlijke ambtenaren, commis-
sarissen of andere personen mogelijk, waarmee direct ingegrepen
wordt in het nationale procesrecht van de lidstaten. Deze vorm
van samenwerking tussen de lidstaten binnen de EU wordt
belangrijker geacht dan vast te houden aan het soevereiniteitsbe-
ginsel van de lidstaten.63 Binnen de Europese Juridische Ruimte
ontstaat aldus een nieuw samenwerkingsmodel dat de mogelijk-
heid creëert om zonder rechtshulp grensoverschrijdende proces-
handelingen te verrichten. Dit betekent een belangrijke stap voor-
waarts in het harmoniseringsproces. Voor de rechtspraktijk kan
deze wijze van ondervragen van getuigen een welkome aanvulling
zijn.

De verschillen in procescultuur van de civil law-landen en de
common law-landen komen niet alleen tot uitdrukking in de ver-
schillende methoden van bewijsverkrijging, maar ook in de
omvang hiervan. Een belangrijk kenmerk van de common law-
procedures is de scherpe scheiding tussen de pre-trialfase en de
trial, de mondelinge behandeling ter terechtzitting. In de traditie
van de common law-landen wordt het bewijs door de partijen zelf
in de pre-trial-fase verzameld; ook wel discovery of pre-trial dis-
covery genoemd. De vergaande bevoegdheid van Amerikaanse
advocaten om gegevens in de pre-trial-fase te achterhalen, is aan-
leiding geweest om op verzoek van Engeland een voorbehoud in
het Bewijsverdrag op te nemen met betrekking tot de ‘pre-trial
discovery of documents’. In navolging hiervan is ook in de
Bewijsverordening een beperking aangebracht die ‘fishing expe-
ditions’ moet voorkomen: het verzoek tot bewijsverkrijging mag
niet worden gedaan met het doel partijen in staat te stellen zich
informatie te verschaffen die niet voor een beoogde procedure
bedoeld is.64 Binnen de EU is de kans op fishing expeditions door
partijen in procedures gering. In Engeland zijn door de nieuwe
Civil Procedures Rules de mogelijkheden tot disclosure belang-

rijk ingeperkt, nu niet de partijen maar de rechter de leiding van
het onderzoek heeft. In Nederland is door het nieuwe burgerlijk
procesrecht van 2002 juist meer nadruk komen te liggen op het
overleggen van bescheiden die in een procedure van belang kun-
nen zijn. De Nederlandse wetgever heeft zich hierbij op het
systeem van de Engelse disclosure georiënteerd. Een identieke
regeling werd reeds voorgesteld in het rapport van de Commissie-
Storme.65

4.4 Wederzijdse erkenning
Zoals aangegeven heeft het EEX-Verdrag de aanzet gegeven tot
deel-harmonisering van het Europees procesrecht. De deel-har-
monisering van dit procesrecht heeft voor een belangrijk deel
plaatsgevonden door het concept van de wederzijdse erkenning.
In de conclusies van Tampere wordt de nadruk gelegd op het
belang van een versterkte wederzijdse erkenning van rechterlijke
beslissingen en vonnissen en wordt een verdere uitwerking hier-
van gegeven. Het beginsel van de wederzijdse erkenning zou de
hoeksteen van de justitiële samenwerking binnen de Unie moeten
worden.66 Aanbevolen wordt om over te gaan tot een verdere ver-
mindering van de intermediaire maatregelen die nog altijd moeten
worden genomen om een vonnis in de aangezochte lidstaat te
erkennen en tenuitvoer te leggen.

Een eerste stap hiertoe betrof de exequaturprocedure in de
Brussel IVo. Het beginsel van de wederzijdse erkenning vindt
gestalte in een vereenvoudiging van deze procedure. Krachtens
art. 33-37 van de verordening kan een beslissing die in een lidstaat
uitvoerbaar is, in een andere lidstaat op verzoek van de belang-
hebbende uitvoerbaar worden verklaard zodra aan bepaalde for-
maliteiten voldaan is. De exequatur is tot een stempelvonnis
geworden. Pas wanneer een rechtsmiddel tegen de exequatur
wordt ingesteld, kan aan de weigeringsgronden worden getoetst.

Een nog verdere stap wordt voorgesteld in de verordening
voor een Europese Executoriale Titel. Het ontwerp wil de exequa-
turprocedure in zijn geheel afschaffen. De in de bodemprocedure
verkregen titel wordt dan door de bodemrechter via een formele
controle voorzien van een Europese titel, en zal daarmee dan in
elke lidstaat, zonder intermediaire maatregelen, geëxecuteerd
kunnen worden.67
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61. M. Freudenthal, Waarom niet betekenen per post?, Advocatenblad 2003, p. 472-
477. Om de verzending per post mogelijk te maken zal een wetswijziging nood-
zakelijk zijn.

62. M. Freudenthal, Internationale bewijsverkrijging: van Haagse en Europese
samenwerking, NIPR 2002, p. 109-122. Zie ook A. Blokland en F.R. Salomons,
Het voorstel voor een Uitvoeringswet EG-bewijsverordening, TCR 2003, p. 85-
96.

63. B. Hess, Aktuelle Perspektiven der europäischen Prozessrechtsangleichung, JZ
2001, p. 573-583.

64. De verordening kent geen bepaling die de pre-trial discovery en fishing expedi-
tions expliciet uitsluit, maar de Raad heeft in de Annex II, JUSTCIV 64, Brussel
15 mei 2001, de verklaring afgelegd dat de verordening niet van toepassing is
op pre-trial discovery en fishing expeditions.

65. Zie noot 15; en M. Freudenthal, Internationale bewijsverkrijging: van Haagse
en Europese samenwerking, NIPR 2002, p. 109-122, aldaar noot 45.

66. PbEG C 12/1 van 15 januari 2001: Ontwerp-programma van maatregelen voor
de uitvoering van het beginsel van wederzijdse erkenning van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken.

67. COM(2002) 159 def. PbEG C 203, E/86, 27 augustus 2002.



4.5 Autonome harmonisatie
Behalve harmonisatie door wederzijdse erkenning van vonnissen
vindt ook autonome harmonisatie plaats, zoals de regeling van de
litispendentie en aanhangigheid van procedures laten zien. Onder
het EEX-Verdrag werd de aanhangigheid bepaald aan de hand van
het nationale procesrecht van elk van de betrokken gerechten. De
Brussel IVo breekt met dit systeem en heeft gekozen voor een ver-
ordeningsautonome oplossing om het moment van aanhangigheid
te bepalen.68 Doordat er in Europa twee systemen van aanhangig-
heid bestaan, namelijk het moment van inschrijving op de rol
enerzijds en anderzijds het moment van betekenen van de dag-
vaarding aan verweerder, kan in een internationale casus de bete-
kening op twee verschillende momenten plaatsvinden. In art. 30
Brussel IVo wordt gekozen voor een compromis van deze twee
systemen van aanhangigheid. In de eerste situatie is het geding
aanhangig indien het stuk dat het geding inleidt door de griffie
wordt ontvangen. In de tweede situatie geldt als tijdstip van aan-
hangigheid het tijdstip waarop de autoriteit die verantwoordelijk
is voor de betekening of de kennisgeving het stuk ontvangt. Om
deze bepaling te begrijpen zal gekeken dienen te worden naar art.
2 BetVo. Krachtens dit artikel wordt met de ‘autoriteit die verant-
woordelijk is voor de betekening of de kennisgeving’ gedoeld op
de ontvangende instantie in de aangezochte lidstaat.69

5. Europese Conventie
De verwachting is gerechtvaardigd dat de harmonisatie van het
civiele procesrecht binnen de EU in 2004 zich zal voortzetten nu
art. 65 EGV zal worden vervangen door art. III-170 van de
Europese Conventie, welk artikel eveneens de justitiële samen-
werking in civiele zaken regelt. Art. III-170 maakt onderdeel uit
van Hoofdstuk IV: de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht-
vaardigheid.70 Binnen deze ruimte van vrijheid, veiligheid en
rechtvaardigheid (voorheen de interne markt) worden de grond-
rechten geëerbiedigd en wordt rekening gehouden met de ver-
schillende rechtstradities en -systemen van de lidstaten. Art. III-
170 sluit aan op de conclusies van Tampere, maar biedt de Unie de
mogelijkheid maatregelen te nemen die erop gericht zijn een hoge
mate van toegang tot de rechter te garanderen.71 Krachtens het
artikel omvat de samenwerking tevens maatregelen ter onderlinge
aanpassing van de nationale wetgeving met grensoverschrijdende
gevolgen. Met dit doel kunnen Europese wetten en kaderwetten
(‘Europese wet’ gaat heten wat nu nog verordening van de Raad
heet, en ‘Europese kaderwet’ komt in de plaats van richtlijn)72

worden aangenomen die onder meer een hoge mate van toegang
tot de rechter waarborgen evenals de goede werking van burger-
rechtelijke procedures, zonodig door bevordering van de verenig-
baarheid van de in de lidstaten geldende bepalingen van burger-
lijke rechtsvordering. De Europese wetten en kaderwetten komen
tot stand op voorstel van de Commissie, bij gezamenlijk besluit
van Europees Parlement en Raad; de Raad beslist met gekwalifi-
ceerde meerderheid. In sommige gevallen blijft echter eenstem-
migheid vereist. Ook de positie van het Hof van Justitie wordt
genormaliseerd; de bijzondere regeling van art. 68 EGV maakt
plaats voor de ‘gewone’ bevoegdheidsregel van art. 234 EGV. De
expliciete vermelding in art. III-170 van de Europese Conventie
van de onderlinge aanpassing van bepalingen van burgerlijk pro-
cesrecht biedt een duidelijke grondslag tot harmonisering van het

Europees burgerlijk procesrecht. Zoals het zich nu laat aanzien zal
medio 2004 de Europese Conventie niet worden aangenomen. In
dat geval blijft art. 65 EGV voorlopig als rechtsgrond voor pro-
cesrechtelijke rechtsmaatregelen bestaan.

6. Ter afsluiting
Vier jaar Verdrag van Amsterdam hebben laten zien dat de ont-
wikkelingen op Europees procesrechtelijk terrein stormachtig zijn
geweest. De ontwikkelingen gaan echter verder, waarbij in het bij-
zonder de behandeling van een rechtsinstrument voor een
Europese incassoprocedure de aandacht verdient. Dit onderwerp
wordt binnenkort op de Brusselse agenda geplaatst. Bij de behan-
deling van de commissievoorstellen voor rechtsmaatregelen kun-
nen de lidstaten invloed uitoefenen op de kwaliteit van wetgeving.
Vooral de kwaliteit van wetgeving zal in de toekomst onder nog
grotere druk komen te staan met de toetreding van de nieuwe lid-
staten. Verdere harmonisatie is hierbij onvermijdelijk en van nog
veel groter belang. Binnen de EU bestaan vanaf 1 mei 2004 niet
‘slechts’ 17 maar meer dan 27 verschillende procesrechtelijke
stelsels. Zolang deze verscheidenheid aan nationale procesrechte-
lijke regelingen een belemmering vormt voor het functioneren van
de interne markt zal de EU maatregelen blijven nemen ter bestrij-
ding van deze belemmeringen. Speerpunt van het Europees beleid
is het slechten van barrières op procesrechtelijk gebied en de EU
zal blijven trachten dit doel te bereiken door daadwerkelijk in te
grijpen in de soevereiniteit van de lidstaten. Dat gaat onvermijde-
lijk gepaard met harmonisering van nationaal recht.73

Vastgesteld kan worden dat zich naast de nationale stelsels
van procesrecht en het internationale procesrecht, zoals onder
meer bepaald door de Haagse verdragen, stap voor stap een zelf-
standig Europees procesrecht ontwikkelt. In sommige gevallen
wordt in deze Europese rechtsinstrumenten aangesloten bij de
Haagse rechtshulpverdragen. Inhoudelijk gaan de Europese
rechtsinstrumenten echter verder en kunnen zij ook verder gaan
zonder de soevereiniteit van de lidstaten op specifieke onderdelen
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68. Een identieke regeling is opgenomen in de Brussel IIVo in art. 11.
69. In beide situaties moet de eiser er vervolgens alles aan doen wat met het oog op

de betekening of kennisgeving aan verweerder respectievelijk indiening van het
stuk bij het gerecht noodzakelijk is. Het dagvaardingssysteem is dus altijd lang-
zamer dan het griffiesysteem.

70. Of dit artikel ongewijzigd zal worden ingevoerd is onzeker. Zo stelde het VK
voor het in dit artikel bepaalde te beperken tot instrumenten ter bevordering van
de interne markt. Deze bepaling is inderdaad recentelijk goedgekeurd, Annexe
16, 26 november 2003.

71. Het Ontwerp-Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, 18 juli
2003, PbEG 2003, C 169/1. Het EGV zal in zijn geheel worden vervangen door
de Europese Conventie. Bij de Algemene Bepalingen van Hoofdstuk IV van de
Conventie is nogmaals afzonderlijk bepaald dat de toegang tot de rechter verge-
makkelijkt moet worden, met name door het beginsel van wederzijdse erken-
ning van gerechtelijke en buitengerechtelijke beslissingen (art. III-158 lid 4).

72. Zie ook T. Koopmans, De Europese conventie – een tussenstand, SEW 2003, 
p. 194-198; L.A. Geelhoed, Een Europawijde Europese Unie: een grondwet
zonder Staat?, SEW 2003, p. 284-310.

73. Het is dan ook niet realistisch om anno 2003 vast te stellen dat harmonisatie 
– op termijn – zou kunnen, en dat de kosten en moeite hiervoor enorm zullen
zijn, waarbij tevens een tijdelijke terugval in kwaliteit van het procesrecht,
onontkoombaar lijkt, aldus E. Gras, Goede procesorde en redelijkheid en bil-
lijkheid in het burgerlijk proces, in: M.W. Hesselink e.a. (red.), Privaatrecht tus-
sen autonomie en solidariteit, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2003,
p. 39-69.



van het procesrecht te moeten waarborgen. Ondanks de grote aan-
dacht die de Europese rechtsmaatregelen momenteel krijgen, mag
echter het belang van de Haagse Verdragen niet onderschat wor-
den en zal ook de EU positief moeten blijven meewerken aan het
werk van de Haagse Conferentie. Het internationale procesrecht
zal met de verdere mondialisering ook voor de EU van groot
belang blijven.74 De behoefte aan procesrechtelijke regelgeving
gaat binnen de EU echter verder en resulteert op deze onderdelen
in harmonisering en zelfs in een zekere mate van uniformering.
Met de ontwikkeling van een Europese incassoprocedure zal har-
monisering voor het eerst op een nog veel breder procesrechtelijk
onderdeel plaatsvinden. De conclusie lijkt dan ook gerecht-
vaardigd dat met het acquis op dit onderwerp de basis is gelegd
voor een ius commune van Europees procesrecht.

Mr. Mirjam Freudenthal,
senior docent-onderzoeker Molengraaff Instituut
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74. Zo moeten we ons ook op de hoogte houden van ontwikkelingen als die van The
American Law Institute: Transnational Rules of Civil Procedure, Discussion
Draft 1999, Philadelphia, Pa.




