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Enforcement of judgments – [name of the Member State] 
 

5. What must I do in order to have a decision delivered in another Member State 
recognised and enforced in [name of the Member State]? (In cases of parental 
responsibility, see “Parental responsibility – [name of the Member State]”) 
 

Explain different enforcement procedures concerning Brussels I Regulation, 
European Enforcement Order, national law, etc. 

 
Beslissingen van buitenlandse rechters kunnen in Nederland worden geëxecuteerd op 
basis van een wet of een verdrag.  
Tussen de lidstaten van de Europese unie gold op dit gebied het Europees Executie- 
en Bevoegdheidsverdrag (EEX-Verdrag), dat in 2002 is vervangen door de EEX-
Verordening.  
Onder beide regelingen moet voor executie over de grens een exequatur (verlof tot 
tenuitvoerlegging) worden verkregen.  
Het EEX-Verdrag speelt slechts in de verhouding met Denemarken nog een 
(tijdelijke) rol en blijft hier verder buiten beschouwing. 
 
De volgende vragen worden beantwoord naar de regeling van de EEX-Verordening 
en de daarbij behorende Nederlandse Uitvoeringswet. 
 
 
5.1. What form should the application for the enforcement of a foreign judgment take, 
and what documents should be attached to it?  
 
Het exequatur wordt gevraagd bij verzoekschrift. Daarbij wordt een authentiek 
afschrift van de beslissing overgelegd, alsmede een door de rechter of de bevoegde 
autoriteit van het land waar de beslissing is gegeven afgegeven certificaat volgens een 
modelformulier in bijlage V bij de EEX-Verordening. Eventueel kan om een vertaling 
van deze stukken worden gevraagd.  
 
 
5.2. To which authority or court should I send my application? 
 
De voorzieningenrechter van de rechtbank van de woonplaats van de schuldenaar of 
van de plaats van de tenuitvoerlegging. 
 
 
5.3. In which language should the application be done? 
 
In het Nederlands. 
 
 
5.4. Will I have to pay court charges? Are there any other costs I need to cover? 
 
Ja, het vast recht bedraagt ongeveer € 100. Daar komen kosten voor rechtsbijstand bij 
(zie onder 5.5). 



 

5.5. Is it obligatory to use a legal counsel in these cases? If yes, how can I find one in 
[name of the Member State]? 
 
Het verzoek wordt ingediend door een procureur (advocaat), te vinden via 
www.advocatenorde.nl of een deurwaarder, te vinden via www.kbvg.nl. 
Rechtsbijstand is niet vereist als de hoofdsom die de schuldenaar moet betalen niet 
hoger is dan € 5000. 
 
 
Voor niet betwiste schuldvorderingen geldt sinds 2005 alternatief de Verordening 
inzake de invoering van een Europese Executoriale Titel (EET-Verordening).  
Een schuldvordering is een vordering tot betaling van een geldbedrag dat opeisbaar is 
of waarvoor in de executoriale titel de datum van opeisbaarheid is bepaald.  
Niet betwist is een schuldvordering als de schuldenaar de schuld erkent. Erkenning 
van de schuld kan behalve bij een gerechtelijke schikking of een schikking in een 
authentieke akte ook geschieden bij gebrek aan (inhoudelijk) verweer tegen de 
vordering.  
De EET-Verordening vereenvoudigt de grensoverschrijdende executie: uit een EU-
land afkomstige rechterlijke beslissingen, gerechtelijke schikkingen en authentieke 
akten inzake niet betwiste schuldvorderingen kunnen in een andere lidstaat worden 
ten uitvoer gelegd, zonder dat een exequaturprocedure hoeft te worden gevoerd.  
Daartoe is nodig dat deze titels in het land van herkomst zijn gewaarmerkt met een 
EET. De waarmerking geschiedt op verzoek van de schuldeiser. Dit verzoek kan ten 
aanzien van rechterlijke beslissingen zowel in het procesinleidende stuk als tijdens de 
procedure, alsook na afloop van de procedure worden gedaan.  
De EET wordt door de rechter in het land van herkomst van de beslissing verstrekt 
door het invullen van een bewijs van waarmerking (een certificaat). Voor de afgifte 
wordt gecontroleerd of aan bepaalde voorwaarden is voldaan.  
Door de waarmerking met een EET wordt de beslissing gelijk gesteld met een 
beslissing van de rechter in het land van executie. Voor executie in Nederland heeft 
de deurwaarder een authentiek afschrift van de beslissing, een authentiek afschrift van 
het EET-certificaat en een vertaling van het certificaat in het Nederlands of in het 
Engels nodig. 
De EET-Verordening kent geen rechtsmiddel tegen afwijzing van het verzoek om 
waarmerking. Bij afwijzing zal de schuldeiser echter alsnog in Nederland een 
exequatur kunnen vragen op basis van de EEX-Verordening. 
 
 
 
The answer to this new question 5 must be limited to the 
European Union instruments. The questions 5.1 and 5.3 were 
amendment as proposed by Malta and accepted by Finland and 
the others Member States.  
This new question was adopted by unanimity at the 16th 
meeting of the Contact Points held on 4th May 2006.  
 
This footnote shall not be translated into all official 
languages. 
 
 

http://www.advocatenorde.nl/
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