
Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (1)

(2001/C 62 E/17)

(Voor de EER relevante tekst)

COM(2000) 689 def. � 1999/0154(CNS)

(Door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag ingediend op 26 oktober 2000)

(1) PB C 376 E van 28.12.1999.

OORSPRONKELIJK VOORSTEL GEWIJZIGD VOORSTEL

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Ongewijzigd

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, en met name op artikel 61, onder c),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Unie stelt zich ten doel een ruimte van vrijheid, vei-
ligheid en rechtvaardigheid te handhaven en ontwikkelen
waarin het vrije verkeer van personen gewaarborgd is.
Met het oog op de geleidelijke totstandbrenging van een
dergelijke ruimte stelt de Gemeenschap onder meer de
maatregelen vast op het gebied van de justitiºle samen-
werking in burgerlijke zaken die voor de goede werking
van de interne markt nodig zijn.

(2) De verschillen in de nationale regels inzake rechterlijke
bevoegdheid en erkenning van rechterlijke beslissingen
bemoeilijken de goede werking van de interne markt. Be-
palingen die de eenvormigheid van de regels inzake juris-
dictiegeschillen in burgerlijke en handelszaken mogelijk
maken alsook de vereenvoudiging van de formaliteiten
met het oog op een spoediger en gemakkelijker erkenning
van beslissingen en van de tenuitvoerlegging daarvan zijn
onontbeerlijk.

(3) Deze aangelegenheden behoren tot het terrein van de
justitiºle samenwerking in burgerlijke zaken in de zin
van artikel 65 van het Verdrag.

(4) Overeenkomstig het subsidiariteits- en het evenredigheids-
beginsel zoals neergelegd in artikel 5 van het Verdrag,
kunnen deze doelstellingen niet goed door de lidstaten
worden verwezenlijkt en moet dit derhalve op com-
munautair niveau geschieden. Deze verordening beperkt
zich tot het minimum dat vereist is om die doelstellingen
te bereiken en gaat niet verder dan hetgeen voor dat doel
nodig is.

___________
(1) PB C 117 van 26.4.2000.
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(5) De lidstaten hebben op 27 september 1968 in het raam
van artikel 293, vierde streepje, van het EG-Verdrag het
Verdrag van Brussel betreffende de rechterlijke bevoegd-
heid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissin-
gen in burgerlijke en handelszaken (1), hierna Ðhet Verdrag
van BrusselB genoemd, ondertekend. Laatstgenoemd ver-
drag, dat deel uitmaakt van het communautair ÐacquisB, is
uitgebreid tot alle nieuwe lidstaten en werd aan een her-
ziening onderworpen waarop de Raad zich met de her-
ziene tekst akkoord heeft verklaard. De continuDteit van de
resultaten die in het raam van deze herziening zijn be-
haald, dient te worden gewaarborgd.

(6) Met het oog op het vrije verkeer van beslissingen in bur-
gerlijke en handelszaken is het nodig en passend de regels
inzake de rechterlijke bevoegdheid en inzake de erkenning
en de tenuitvoerlegging van beslissingen door een bindend
en rechtstreeks toepasselijk communautair instrument te
regelen.

(7) Het is van belang dat de belangrijkste aspecten op het
gebied van burgerlijke en handelszaken onder de materiºle
werkingssfeer van deze verordening worden gebracht
waarbij de uitzonderingen zo beperkt mogelijk moeten
worden gehouden.

(8) De door de verordening bestreken geschillen moeten een
aanknopingspunt hebben met het grondgebied van de lid-
staten waarvoor de verordening bindend is. De gemeen-
schappelijke regels zijn derhalve in beginsel van toepassing
wanneer de verweerder zijn woonplaats in een van die
lidstaten heeft.

(9) Ten aanzien van verweerders die hun woonplaats in een
derde land hebben, kunnen de regels inzake jurisdictie-
geschillen toepassing krijgen die op het grondgebied van
de Staat waar het gerecht waaraan de zaak is voorgelegd,
is gevestigd, worden toegepast, en voor verweerders die
hun woonplaats hebben in een lidstaat die niet door deze
verordening is gebonden blijft het Verdrag van Brussel
gelden. Met het oog op het vrije verkeer van beslissingen
moeten de op basis van deze regels gegeven beslissingen
op het grondgebied van de Gemeenschap overeenkomstig
deze verordening worden erkend en ten uitvoer gelegd.

(10) De bevoegdheidsregels moeten een hoge mate van voor-
spelbaarheid bezitten en de woonplaats van de verweerder
moet voor de bevoegdheid als beginsel gelden, welke be-
voegdheid altijd dient te bestaan, behalve in een aantal
duidelijk omschreven gevallen waarin op grond van het
voorwerp van het geschil of van de vrije wilsbeschikking
van de partijen een ander aanknopingspunt gerechtvaar-
digd is. Voor rechtspersonen moet de woonplaats auto-
noom worden omschreven teneinde de gemeenschappe-
lijke regels doorzichtiger te maken en jurisdictiegeschillen
te voorkomen.

___________
(1) Zie de geconsolideerde versie van dat Verdrag in PB C 27 van

26.1.1998, blz. 1.

NLC 62 E/244 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 27.2.2001



OORSPRONKELIJK VOORSTEL GEWIJZIGD VOORSTEL

(11) Naast het gerecht van de woonplaats van de verweerder
moeten er wegens de nauwe band tussen het rechtsgebied
van het gerecht en het geschil of om een goede rechts-
bedeling te vergemakkelijken ook andere bevoegde gerech-
ten kunnen worden geboden.

(12) In het geval van verzekerings-, arbeids- en consumenten-
overeenkomsten dient de zwakste partij te worden be-
schermd en dient van de algemene regel te worden afge-
weken om de zwakke partij de mogelijkheid te bieden
zich in geºigende gevallen tot het gerecht van zijn woon-
plaats te wenden.

(13) Met de steeds toenemende ontwikkeling van nieuwe com-
municatietechnologieºn, met name op consumptiegebied,
dient rekening te worden gehouden. In het bijzonder moet
de verkoop van goederen of diensten langs elektronische
weg die in een lidstaat toegankelijk is, als een op deze
lidstaat gerichte activiteit worden beschouwd. De con-
sument die zijn woonplaats in die lidstaat heeft, moet,
wanneer hij vanuit zijn woonplaats langs elektronische
weg in een consumentenovereenkomst toestemt, de be-
scherming kunnen genieten die hem krachtens deze ver-
ordening wordt geboden.

Schrappen

(14) De vrije wilsbeschikking van de partijen bij een andere
overeenkomst dan een arbeids-, verzekerings- of con-
sumentenovereenkomst, ten aanzien van de keuze van
het bevoegde gerecht moet worden geºerbiedigd. Daar-
entegen moeten bepalingen tot aanwijzing van een be-
voegde rechter in overeenkomsten waarbij de partijen
niet even sterk zijn, worden ingeperkt.

Ongewijzigd

(14 bis) Wat meer bepaald clausules inzake forumkeuze in con-
sumentencontracten betreft, zal onmiddellijk na de in-
werkingtreding van de verordening het systeem waarin
zij voorziet, opnieuw worden bezien, met name reke-
ning houdend met de ontwikkeling van mechanismen
voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting, die
moet worden bespoedigd.

(15) Aan de beginselregels waarin deze verordening voorziet,
dienen de nodige versoepelingen te worden aangebracht
om rekening te houden met de specifieke procedureregels
van bepaalde lidstaten; daartoe dienen sommige bepalin-
gen van het aan het Verdrag van Brussel gehechte Protocol
in de verordening te worden opgenomen.

Ongewijzigd

(16) Harmonieuze rechtsbedeling op gemeenschapsniveau
noopt ertoe te voorkomen dat in twee, krachtens de ver-
ordening bevoegde lidstaten onverenigbare beslissingen
worden gegeven. Er moet in een duidelijke en automati-
sche regeling worden voorzien om problemen op het ge-
bied van aanhangigheid (litispendentie) en samenhang
(connexiteit) op te lossen. Wegens de tussen de lidstaten
bestaande verschillen ten aanzien van de datum waarop
een zaak als ÐaanhangigB wordt beschouwd, is het dienstig
deze datum autonoom te bepalen.

(17) Op grond van het wederzijds vertrouwen in de justitie
binnen de Gemeenschap is het gewettigd de in een lidstaat
gegeven beslissingen van rechtswege te erkennen zonder
dat daarvoor, behoudens bij betwisting, nog enigerlei pro-
cedure moet worden gevolgd.

(17) Op grond van het wederzijds vertrouwen in de justitie
binnen de Gemeenschap is het gewettigd de in een lidstaat
gegeven beslissingen van rechtswege te erkennen zonder
dat daarvoor, behoudens bij betwisting, nog enigerlei pro-
cedure moet worden gevolgd. Hetzelfde geldt voor authen-
tieke akten, die net zoals rechterlijke beslissingen een ui-
ting van het openbare gezag zijn en bijgevolg dezelfde
bewijskracht bezitten.
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(18) Eveneens op grond van dit wederzijds vertrouwen is het
gerechtvaardigd de procedure om een in een lidstaat ge-
geven beslissing in een andere lidstaat uitvoerbaar te ver-
klaren, doeltreffend en snel te doen verlopen. De verkla-
ring van uitvoerbaarheid van een beslissing dient daartoe
vrijwel automatisch te worden afgegeven, na een eenvou-
dige formele controle van de overgelegde documenten,
zonder dat ambtshalve een van de in deze verordening
genoemde gronden voor niet-uitvoering kunnen worden
aangevoerd.

(18) Eveneens op grond van dit wederzijds vertrouwen is het
gerechtvaardigd de procedure om een in een lidstaat ge-
geven beslissing of verleden authentieke akte in een an-
dere lidstaat uitvoerbaar te verklaren, doeltreffend en snel
te doen verlopen. De verklaring van uitvoerbaarheid van
een beslissing dient daartoe vrijwel automatisch te worden
afgegeven, na een eenvoudige formele controle van de
overgelegde documenten, zonder dat ambtshalve een van
de in deze verordening genoemde gronden voor niet-uit-
voering kunnen worden aangevoerd.

(19) De eerbiediging van de rechten van de verdediging noopt
evenwel ertoe dat de verweerder de mogelijkheid moet
hebben tegen de gegeven beslissing in beroep te gaan
indien hij van oordeel is dat een van de gronden voor
niet-erkenning van toepassing is, waarbij zijn beroep op
tegenspraak moet worden behandeld. Voor de eiser moet,
indien de verklaring van uitvoerbaarheid wordt geweigerd,
evenzeer de mogelijkheid van beroep openstaan.

Ongewijzigd

(20) De continuDteit tussen het Verdrag van Brussel en deze
verordening dient te worden gewaarborgd weshalve in
overgangsbepalingen dient te worden voorzien. Deze con-
tinuDteit moet eveneens voor de uitlegging van de bepa-
lingen van het Verdrag van Brussel door het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen gelden en het
Protocol van 1971 (1) moet van toepassing blijven op de
reeds op de datum van inwerkingtreding van de verorde-
ning aanhangige procedures.

(21) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol
betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ier-
land en van dat betreffende de positie van Denemarken (2),
nemen deze lidstaten niet deel aan de vaststelling van deze
verordening. Bijgevolg is deze verordening voor het Ver-
enigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken niet bindend en
ten aanzien van deze landen niet van toepassing.

(22) Nu het Verdrag van Brussel van kracht blijft voor de
betrekkingen tussen de lidstaten die door deze verorde-
ning gebonden zijn en die welke dat niet zijn, moeten
duidelijke regels worden vastgesteld betreffende de verhou-
ding tussen deze verordening en genoemd verdrag.

(23) Zorg voor de samenhang noopt eveneens ertoe erin te
voorzien dat deze verordening de in communautaire in-
strumenten vervatte regels inzake de bevoegdheid en er-
kenning van beslissingen onverlet laat.

___________
(1) Zie de geconsolideerde versie ervan in PB C 27 van 26.1.1998, blz. 1

en blz. 28.
(2) PB C 340 van 10.11.1997, blz. 99 en blz. 101.
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(24) De eerbiediging van de internationale verplichtingen van
de lidstaten rechtvaardigt dat deze verordening de verdra-
gen en internationale overeenkomsten waarbij de lidstaten
partij zijn en die bijzondere onderwerpen bestrijken, on-
verlet laat.

(25) De Commissie dient uiterlijk vijf jaar na de datum van
inwerkingtreding van deze verordening de toepassing er-
van te onderzoeken en, in voorkomend geval, de nodige
wijzigingen voor te stellen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1

Deze verordening wordt toegepast in burgerlijke en handels-
zaken, ongeacht de aard van het gerecht waarvoor deze zaken
zich afspelen. Zij heeft inzonderheid geen betrekking op fiscale
zaken, douanezaken of administratiefrechtelijke zaken.

Zij is niet van toepassing op:

1. de staat en de bevoegdheid van natuurlijke personen, het
huwelijksgoederenrecht, testamenten en erfenissen;

2. het faillissement, akkoorden en andere soortgelijke procedu-
res;

3. de sociale zekerheid;

4. de arbitrage.

HOOFDSTUK II

BEVOEGDHEID

A f d e l i n g 1

Algemene bepalingen

Artikel 2

Onverminderd de bepalingen van deze verordening worden zij
die hun woonplaats hebben op het grondgebied van een lid-
staat, ongeacht hun nationaliteit, opgeroepen voor de gerechten
van die lidstaat.

Voor degenen die niet de nationaliteit bezitten van de lidstaat
waar zij hun woonplaats hebben, gelden de regels van rechter-
lijke bevoegdheid die op de eigen onderdanen van die lidstaat
van toepassing zijn.

De woonplaats van vennootschappen en rechtspersonen wordt
vastgesteld overeenkomstig artikel 57.

Tenzij anders bepaald, wordt onder ÐlidstaatB verstaan een lid-
staat waarvoor deze verordening bindend is.
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Artikel 3

Degenen die op het grondgebied van een lidstaat hun woon-
plaats hebben, kunnen niet voor de rechter van een andere
lidstaat worden opgeroepen dan krachtens de in de afdelingen
2 tot en met 7 gegeven regels.

Tegen hen kunnen in het bijzonder niet de in bijlage I opge-
nomen nationale bevoegdheidsregels worden ingeroepen.

Artikel 4

Indien de verweerder zijn woonplaats heeft in een derde land,
wordt de bevoegdheid in elke lidstaat geregeld door de wetge-
ving van die lidstaat, onverminderd de toepassing van het be-
paalde in de artikelen 22 en 23.

Tegen deze verweerder kan ieder, ongeacht zijn nationaliteit,
die op het grondgebied van een lidstaat zijn woonplaats heeft,
aldaar op dezelfde voet als de eigen onderdanen van die lidstaat
de bevoegdheidsregels inroepen die er van kracht zijn, met
name de regels bedoeld in bijlage I.

Indien de verweerder zijn woonplaats heeft op het grondgebied
van een lidstaat die niet is gebonden door deze verordening,
wordt de bevoegdheid geregeld door het Verdrag van Brussel in
de in die lidstaat van kracht zijnde versie ervan.

A f d e l i n g 2

Bijzondere bevoegdheid

Artikel 5

De verweerder die woonplaats heeft in een lidstaat, kan in een
andere lidstaat worden opgeroepen:

1. a) ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst: voor
het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan
de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden
uitgevoerd;

b) tenzij anders overeengekomen, is de plaats van uitvoering
van de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt:

J voor de koop en verkoop van roerende lichamelijke
zaken, de plaats in een lidstaat waar de zaken volgens
de overeenkomst geleverd werden of geleverd hadden
moeten worden;

J voor de verstrekking van diensten, de plaats in een
lidstaat waar de diensten volgens de overeenkomst
verstrekt werden of verstrekt hadden moeten worden;

c) punt a) is van toepassing indien punt b) niet van toepas-
sing is.
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2. ten aanzien van onderhoudsverplichtingen: voor het gerecht
van de plaats waar de tot onderhoud gerechtigde zijn woon-
plaats of zijn gewone verblijfplaats heeft of, indien het een
bijkomende eis is die verbonden is met een vordering be-
treffende de staat van personen, voor het gerecht dat vol-
gens zijn eigen wet bevoegd is daarvan kennis te nemen,
behalve in het geval dat deze bevoegdheid uitsluitend berust
op de nationaliteit van een der partijen;

3. ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad: voor
het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich
heeft voorgedaan of zich kan voordoen;

4. ten aanzien van een op een strafbaar feit gegronde rechts-
vordering tot schadevergoeding of tot teruggave: voor het
gerecht waarbij de strafvervolging is ingesteld, zulks voor-
zover volgens de interne wetgeving dit gerecht van de bur-
gerlijke vordering kennis kan nemen.

Degenen die hun woonplaats in een lidstaat hebben en
wegens een onopzettelijk gepleegd strafbaar feit vervolgd
worden voor de gerechten in strafzaken van een andere
lidstaat, waarvan zij geen onderdaan zijn, zijn, onvermin-
derd aldaar geldende gunstigere bepalingen, bevoegd zich te
doen verdedigen door daartoe bevoegde personen, zelfs in-
dien zij niet persoonlijk verschijnen. Het gerecht waarbij de
zaak aanhangig is, kan echter de persoonlijke verschijning
bevelen; indien deze niet heeft plaatsgevonden, behoeft de
beslissing, op de burgerlijke rechtsvordering gewezen zon-
der dat de betrokkene de gelegenheid heeft gehad zich te
doen verdedigen, in de overige lidstaten niet te worden
erkend, noch ten uitvoer te worden gelegd;

5. ten aanzien van een geschil betreffende de exploitatie van
een filiaal, van een agentschap of enige andere vestiging:
voor het gerecht van de plaats waar zij gelegen zijn;

5 bis. als oprichter, trustee of begunstigde van een trust die in
het leven is geroepen op grond van de wet of bij ge-
schrifte dan wel bij een schriftelijk bevestigde monde-
linge overeenkomst: voor de gerechten van de lidstaat
op het grondgebied waarvan de trust is gevestigd;

6. ten aanzien van een geschil betreffende de betaling van de
beloning wegens de hulp en berging die aan een lading of
vracht ten goede is gekomen: voor het gerecht in het rechts-
gebied waarvan op deze lading of de daarop betrekking
hebbende vracht:

a) beslag is gelegd tot zekerheid van deze betaling,

of

Ongewijzigd
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b) daartoe beslag had moeten worden gelegd, maar borgtocht
of andere zekerheid is gesteld.

De eerste alinea is slechts van toepassing indien wordt beweerd
dat de verweerder een recht heeft op de lading of de vracht, of
dat hij daarop een zodanig recht had op het tijdstip van deze
hulp of berging.

Artikel 6

De verweerder die woonplaats heeft op het grondgebied van
een lidstaat, kan ook worden opgeroepen:

1. indien er meer dan ØØn verweerder is: voor het gerecht van
de woonplaats van een van hen, op voorwaarde dat er
tussen de vorderingen een zodanig nauwe band bestaat
dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige
behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij
afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare uit-
spraken worden gegeven;

2. bij een vordering tot vrijwaring of bij een vordering tot
voeging of tussenkomst: voor het gerecht waarvoor de oor-
spronkelijke vordering aanhangig is, tenzij de vordering
slechts is ingesteld om de opgeroepene af te trekken van
de rechter die deze verordening hem toekent.

De in de eerste alinea bedoelde rechterlijke bevoegdheid kan
niet worden ingeroepen in Duitsland en Oostenrijk. Ieder
die zijn woonplaats heeft in een andere lidstaat, kan worden
opgeroepen voor de gerechten van:

J Duitsland, met toepassing van de artikelen 68, 72, 73 en
74 van de ÐZivilprozessordnungB (Wetboek van burger-
lijke rechtsvordering) betreffende de Ðlitis denuntiatioB;

J Oostenrijk overeenkomstig artikel 21 van de ÐZivilpro-
zessordnungB (Wetboek van burgerlijke rechtsvordering)
betreffende de Ðlitis denuntiatioB;

3. ten aanzien van een tegeneis die voortspruit uit de over-
eenkomst of uit het rechtsfeit waarop de oorspronkelijke eis
is gegrond: voor het gerecht waar deze laatste aanhangig is;

4. ten aanzien van een verbintenis uit overeenkomst, indien de
vordering vergezeld kan gaan van een zakelijke vordering
betreffende een onroerend goed tegen dezelfde verweerder:
voor de gerechten van de lidstaat waarin het onroerend
goed gelegen is.

Artikel 7

Wanneer een gerecht van een lidstaat uit hoofde van deze
verordening bevoegd is kennis te nemen van vorderingen ter-
zake van aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik of de
exploitatie van een schip, neemt dit gerecht, of elk ander ge-
recht dat volgens het interne recht van deze lidstaat in zijn
plaats treedt, tevens kennis van de vorderingen tot beperking
van deze aansprakelijkheid.
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A f d e l i n g 3

Bevoegdheid in verzekeringszaken

Artikel 8

De bevoegdheid in verzekeringszaken is in deze afdeling gere-
geld, onverminderd het bepaalde in artikel 4 en in artikel 5,
punt 5.

Artikel 9

De verzekeraar die zijn woonplaats heeft op het grondgebied
van een lidstaat kan worden opgeroepen:

1. voor de gerechten van de lidstaat waar hij zijn woonplaats
heeft, of

2. in een andere lidstaat of indien het een vordering van de
verzekeringnemer, de verzekerde of een begunstigde betreft:
voor het gerecht van de woonplaats van de eiser, of

2. in een andere lidstaat voor het gerecht van de plaats waar
de verzekeringnemer zijn woonplaats heeft, of, wanneer in
het kader van een individuele verzekeringsovereenkomst
door de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde
een rechtsvordering is ingesteld: voor het gerecht van de
plaats waar de eiser zijn woonplaats heeft, of

3. indien het een medeverzekeraar betreft: voor het gerecht
van een lidstaat waar de vordering tegen de eerste verzeke-
raar is ingesteld.

Ongewijzigd

Wanneer de verzekeraar geen woonplaats heeft op het grond-
gebied van een lidstaat, maar in een lidstaat een filiaal, een
agentschap of enige andere vestiging heeft, wordt hij voor de
geschillen betreffende de exploitatie daarvan geacht zijn woon-
plaats te hebben op het grondgebied van die lidstaat.

Artikel 10

De verzekeraar kan worden opgeroepen voor het gerecht van
de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan,
indien het geschil een aansprakelijkheidsverzekering betreft of
een verzekering welke betrekking heeft op onroerende goede-
ren. Hetzelfde geldt voor het geval dat de verzekering betrek-
king heeft op zowel onroerende als roerende goederen welke
door eenzelfde polis zijn gedekt en door hetzelfde onheil zijn
getroffen.

Artikel 11

Terzake van aansprakelijkheidsverzekering kan de verzekeraar
worden opgeroepen voor het gerecht waar de rechtsvordering
van de getroffene tegen de verzekerde aanhangig is, indien de
voor dit gerecht geldende wetgeving het toelaat.

De artikelen 8, 9 en 10 zijn van toepassing op de vordering
welke door de getroffene rechtstreeks tegen de verzekeraar
wordt ingesteld, indien de rechtstreekse vordering mogelijk is.
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Indien de wettelijke bepalingen betreffende deze rechtstreekse
vordering het in het geding roepen van de verzekeringnemer of
de verzekerde regelen, is het uit hoofde van de tweede alinea
geadieerde gerecht ook te hunnen opzichte bevoegd.

De in dit artikel bedoelde rechterlijke bevoegdheid kan niet
worden ingeroepen in Duitsland en Oostenrijk. Ieder die zijn
woonplaats heeft in een andere lidstaat, kan worden opgeroe-
pen voor de gerechten van:

J Duitsland met toepassing van de artikelen 68, 72, 73 en 74
van de ÐZivilprozessordnungB (Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering) betreffende de Ðlitis denuntiatioB;

J Oostenrijk overeenkomstig artikel 21 van de ÐZivilprozes-
sordnungB (Wetboek van burgerlijke rechtsvordering) betref-
fende de Ðlitis denuntiatioB.

Artikel 12

Onverminderd het bepaalde in artikel 11, derde alinea, kan de
vordering van de verzekeraar slechts worden gebracht voor de
gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de ver-
weerder zijn woonplaats heeft, ongeacht of deze laatste ver-
zekeringnemer, verzekerde of begunstigde is.

De bepalingen van deze afdeling laten het recht om een tegen-
eis in te stellen bij het gerecht voor hetwelk met inachtneming
van deze afdeling de oorspronkelijke eis is gebracht, onverlet.

Artikel 13

Van de bepalingen van deze afdeling kan slechts worden afge-
weken door overeenkomsten:

1. gesloten na het ontstaan van het geschil, of

2. die aan de verzekeringnemer, de verzekerde of de begun-
stigde de mogelijkheid geven de zaak bij andere gerechten
dan de in deze afdeling genoemde aanhangig te maken, of

3. waarbij een verzekeringnemer en een verzekeraar, die op
het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten, hun
woonplaats of hun gewone verblijfplaats in dezelfde lidstaat
hebben, zelfs als het schadebrengende feit zich in het bui-
tenland heeft voorgedaan, de gerechten van die lidstaat
bevoegd verklaren, tenzij de wetgeving van die lidstaat der-
gelijke overeenkomsten verbiedt, of

4. gesloten door een verzekeringnemer die zijn woonplaats
niet in een lidstaat heeft, behoudens in geval van verplichte
verzekering dan wel in geval van verzekering van een in
een lidstaat gelegen onroerend goed, of
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5. die betrekking hebben op een verzekeringsovereenkomst,
voorzover daarmee een of meer van de risico’s bedoeld
in artikel 14 worden gedekt.

Artikel 14

De in artikel 13, punt 5, bedoelde risico’s zijn de Ðgrote risico’sB
in de zin van artikel 5, punt d), van Richtlijn 73/239/EEG van
de Raad (1), en elk bijkomend risico bij ØØn van die risico’s.

A f d e l i n g 4

Bevoegdheid inzake door consumenten gesloten overeen-
komsten

Artikel 15

Terzake van overeenkomsten gesloten door een persoon, de
consument, voor een gebruik dat als niet bedrijfs- of beroeps-
matig kan worden beschouwd, wordt de bevoegdheid geregeld
door deze afdeling, onverminderd het bepaalde in artikel 4 en
artikel 5, punt 5, wanneer

1. het gaat om koop en verkoop op afbetaling van roerende
lichamelijke zaken;

2. het gaat om leningen op afbetaling of andere krediettrans-
acties ter financiering van koopovereenkomsten van zoda-
nige zaken;

3. in alle andere gevallen, de overeenkomst is gesloten met
een persoon die commerciºle of beroepsactiviteiten ont-
plooit in de lidstaat waar de consument zijn woonplaats
heeft, of dergelijke activiteiten met enigerlei middelen op
die lidstaat, of op meerdere landen met inbegrip van die
lidstaat richt en de overeenkomst onder die activiteiten valt.

Wanneer de wederpartij van de consument geen woonplaats
heeft op het grondgebied van een lidstaat, maar in een lidstaat
een filiaal, een agentschap of enige andere vestiging heeft,
wordt hij voor de geschillen betreffende de exploitatie daarvan
geacht zijn woonplaats te hebben op het grondgebied van die
lidstaat.

Deze afdeling is niet van toepassing op vervoerovereenkom-
sten, behoudens overeenkomsten waarbij voor ØØn enkele prijs
zowel vervoer als verblijf worden aangeboden.

Artikel 16

De vordering die door een consument wordt ingesteld tegen de
wederpartij bij de overeenkomst, kan worden gebracht voor
hetzij de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan
die partij haar woonplaats heeft, hetzij het gerecht van de
plaats waar de consument zijn woonplaats heeft.

___________
(1) PB L 228 van 16.8.1973, blz. 3.

NL27.2.2001 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 62 E/253



OORSPRONKELIJK VOORSTEL GEWIJZIGD VOORSTEL

De vordering die tegen de consument wordt ingesteld door de
wederpartij bij de overeenkomst, kan slechts worden gebracht
voor de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan
de consument woonplaats heeft.

De eerste en de tweede alinea van dit artikel laten het recht om
een tegeneis in te stellen bij het gerecht waarvoor met inacht-
neming van deze afdeling de oorspronkelijke eis is gebracht,
onverlet.

Artikel 17

Van de bepalingen van deze afdeling kan slechts worden afge-
weken door overeenkomsten:

1. gesloten na het ontstaan van het geschil,

of

2. die aan de consument de mogelijkheid geven de zaak bij
andere gerechten dan de in deze afdeling genoemde aan-
hangig te maken,

of

3. waarbij een consument en zijn wederpartij, die op het tijd-
stip waarop de overeenkomst wordt gesloten hun woon-
plaats of hun gewone verblijfplaats in dezelfde lidstaat heb-
ben, de gerechten van die lidstaat bevoegd verklaren, tenzij
de wetgeving van die lidstaat dergelijke overeenkomsten
verbiedt.

A f d e l i n g 5

Bevoegdheid inzake individuele verbintenissen uit
arbeidsovereenkomst

Artikel 18

Ten aanzien van individuele verbintenissen uit arbeidsovereen-
komst wordt de bevoegdheid geregeld door deze afdeling, on-
verminderd het bepaalde in artikel 4 en artikel 5, punt 5.

Wanneer een werknemer een individuele arbeidsovereenkomst
aangaat met een werkgever die geen woonplaats heeft op het
grondgebied van een lidstaat, maar in een lidstaat een filiaal,
agentschap of andere vestiging heeft, wordt de werkgever voor
geschillen betreffende de exploitatie daarvan geacht zijn woon-
plaats te hebben op het grondgebied van die lidstaat.

Artikel 19

De werkgever die zijn woonplaats heeft op het grondgebied
van een lidstaat, kan worden opgeroepen:

1. voor de gerechten van de lidstaat waar hij zijn woonplaats
heeft, of
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2. in een andere lidstaat:

a) voor het gerecht van de plaats waar de werknemer ge-
woonlijk zijn arbeid verricht of voor het gerecht van de
laatste plaats waar hij gewoonlijk zijn arbeid heeft ver-
richt, of

b) wanneer de werknemer niet in eenzelfde land gewoonlijk
zijn arbeid verricht of verricht heeft, voor het gerecht
van de plaats waar zich de vestiging bevindt of bevond
die de werknemer in dienst heeft genomen.

Artikel 20

De vordering van de werkgever kan slechts worden gebracht
voor de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan
de werknemer zijn woonplaats heeft.

De bepalingen van deze afdeling laten het recht om een tegen-
eis in te stellen bij het gerecht waarvoor met inachtneming van
deze afdeling de oorspronkelijke eis is gebracht, onverlet.

Artikel 21

Van de bepalingen van deze afdeling kan slechts worden afge-
weken door overeenkomsten gesloten na het ontstaan van het
geschil, of die aan de werknemer de mogelijkheid geven de
zaak bij andere gerechten dan de in deze afdeling genoemde
aanhangig te maken.

A f d e l i n g 6

Exclusieve bevoegdheid

Artikel 22

Ongeacht de woonplaats zijn bij uitsluiting bevoegd:

1. ten aanzien van zakelijke rechten op en huur en verhuur,
pacht en verpachting van onroerende goederen: de gerech-
ten van de lidstaat waar het onroerend goed gelegen is.

Ten aanzien evenwel van huur en verhuur, pacht en ver-
pachting van onroerende goederen voor tijdelijk particulier
gebruik voor ten hoogste zes opeenvolgende maanden:
eveneens de gerechten van de lidstaat waar de verweerder
zijn woonplaats heeft, mits de huurder of pachter een na-
tuurlijke persoon is en de eigenaar en de huurder of pachter
hun woonplaats in dezelfde lidstaat hebben;

2. ten aanzien van de geldigheid, de nietigheid of de ontbin-
ding van vennootschappen of rechtspersonen met plaats van
vestiging op het grondgebied van een lidstaat, dan wel van
de besluiten van hun organen: de gerechten van die lidstaat.
Om deze plaats van vestiging vast te stellen, past het gerecht
de regels van het voor hem geldende internationaal privaat-
recht toe;
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3. ten aanzien van de geldigheid van inschrijvingen in open-
bare registers: de gerechten van de lidstaat waar deze regis-
ters worden gehouden;

4. ten aanzien van de inschrijving of de geldigheid van oc-
trooien, merken, tekeningen en modellen, en andere soort-
gelijke rechten welke aanleiding geven tot depot of registra-
tie: de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waar-
van het depot of de registratie is aangevraagd, heeft plaats-
gehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad in de zin van
een communautair instrument of van een internationale
overeenkomst.

Onverminderd de bevoegdheid van het Europees Octrooi-
bureau krachtens het Verdrag inzake de verlening van Euro-
pese octrooien, ondertekend te MLnchen op 5 oktober
1973, zijn ongeacht de woonplaats de gerechten van elke
lidstaat bij uitsluiting bevoegd ten aanzien van de inschrij-
ving of de geldigheid van een voor die lidstaat verleend
Europees octrooi;

5. ten aanzien van de tenuitvoerlegging van beslissingen: de
gerechten van de lidstaat van de plaats van tenuitvoerleg-
ging.

A f d e l i n g 7

Door partijen aangewezen bevoegde rechter

Artikel 23

Wanneer de partijen, van wie er ten minste ØØn zijn woonplaats
heeft op het grondgebied van een lidstaat, een gerecht of de
gerechten van een lidstaat hebben aangewezen voor de kennis-
neming van geschillen welke naar aanleiding van een bepaalde
rechtsbetrekking zijn ontstaan of zullen ontstaan, is dit gerecht
of zijn de gerechten van die lidstaat bevoegd. Deze bevoegdheid
is exclusief, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.

Deze aanwijzing van een bevoegde rechter dient te geschieden:

a) hetzij bij een schriftelijke overeenkomst of bij een schriftelijk
bevestigde mondelinge overeenkomst;

b) hetzij in een vorm die overeenstemt met de tussen de par-
tijen geldende gebruiken;

c) hetzij, in de internationale handel, in een vorm die over-
eenstemt met een gewoonte waarvan de partijen op de
hoogte zijn of hadden behoren te zijn en die in de inter-
nationale handel algemeen bekend is en door partijen bij
dergelijke overeenkomsten in de betrokken handelsbranche
doorgaans in acht wordt genomen.
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Als ÐschriftelijkB wordt aangemerkt, elke elektronische medede-
ling waardoor de overeenkomst duurzaam geregistreerd wordt.

Wanneer een overeenkomst tot aanwijzing van de bevoegde
rechter wordt gesloten door partijen die geen van allen hun
woonplaats op het grondgebied van een lidstaat hebben, kun-
nen de gerechten van de andere lidstaten van het geschil geen
kennis nemen, zolang het aangewezen gerecht of de aange-
wezen gerechten zich niet onbevoegd hebben verklaard.

Het gerecht of de gerechten van een lidstaat waaraan in de
oprichtingsakte van een trust bevoegdheid is toegekend, zijn
bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van een vordering
tegen een oprichter, een trustee of een begunstigde van een
trust, als het gaat om de betrekkingen tussen deze personen of
om hun rechten of verplichtingen in het kader van de trust.

Overeenkomsten tot aanwijzing van een bevoegde rechter heb-
ben geen rechtsgevolg indien zij strijdig zijn met de bepalingen
van de artikelen 13 en 17 of indien de gerechten die zonder de
betrokken overeenkomst of bepaling bevoegd zouden zijn,
krachtens artikel 22 bij uitsluiting bevoegd zijn.

Overeenkomsten tot aanwijzing van een bevoegde rechter en
soortgelijke bedingen in akten tot oprichting van een trust
hebben geen rechtsgevolg indien zij strijdig zijn met de bepa-
lingen van de artikelen 13 en 17 of indien de gerechten die
zonder de betrokken overeenkomst of bepaling bevoegd zou-
den zijn, krachtens artikel 22 bij uitsluiting bevoegd zijn.

Artikel 24

Buiten de gevallen waarin zijn bevoegdheid voortvloeit uit an-
dere bepalingen van deze verordening, is de rechter van een
lidstaat voor wie de verweerder verschijnt, bevoegd. Deze be-
paling is niet van toepassing indien de verschijning ten doel
heeft de bevoegdheid te betwisten, of indien er een ander
gerecht bestaat dat krachtens artikel 22 bij uitsluiting bevoegd
is.

Ongewijzigd

A f d e l i n g 8

Toetsing van de bevoegdheid en de ontvankelijkheid

Artikel 25

De rechter van een lidstaat bij wie ten principale een geschil
aanhangig is gemaakt waarvoor krachtens artikel 22 een ge-
recht van een andere lidstaat bij uitsluiting bevoegd is, verklaart
zich ambtshalve onbevoegd.

Artikel 26

Wanneer de verweerder die zijn woonplaats heeft op het
grondgebied van een lidstaat voor een gerecht van een andere
lidstaat wordt opgeroepen en niet verschijnt, verklaart de rech-
ter zich ambtshalve onbevoegd indien zijn bevoegdheid niet
berust op de bepalingen van deze verordening.
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De rechter is verplicht zijn uitspraak aan te houden zolang niet
vaststaat dat de verweerder in de gelegenheid is gesteld het stuk
dat het geding inleidt of een gelijkwaardig stuk, zo tijdig als
met het oog op zijn verdediging nodig was, te ontvangen, of
dat daartoe al het nodige is gedaan.

De nationale bepalingen tot omzetting van Richtlijn . . ./EG van
de Raad (inzake de betekening en de kennisgeving in de lid-
staten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in bur-
gerlijke of in handelszaken) worden toegepast in plaats van de
tweede alinea indien de toezending van het stuk dat het geding
inleidt of een gelijkwaardig stuk overeenkomstig deze bepalin-
gen moest geschieden.

Tot de inwerkingtreding van de nationale omzettingsbepalingen
van de in de derde alinea bedoelde richtlijn is het bepaalde in
het Verdrag van ’s-Gravenhage van 15 november 1965 inzake
de betekening en de kennisgeving in het buitenland van ge-
rechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of han-
delszaken van toepassing, indien de toezending van het stuk
dat het geding inleidt of een gelijkwaardig stuk overeenkomstig
het bepaalde in dat verdrag moest geschieden.

A f d e l i n g 9

Aanhangigheid en samenhang

Artikel 27

Wanneer voor gerechten van verschillende lidstaten tussen de-
zelfde partijen vorderingen aanhangig zijn die hetzelfde onder-
werp betreffen en op dezelfde oorzaak berusten, houdt het
gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht, zijn uitspraak
ambtshalve aan totdat de bevoegdheid van het gerecht waarbij
de zaak het eerst is aangebracht, vaststaat.

Wanneer de bevoegdheid van het gerecht waarbij de zaak het
eerst is aangebracht, vaststaat, verklaart het gerecht waarbij de
zaak het laatst is aangebracht, zich onbevoegd.

Artikel 28

Wanneer samenhangende vorderingen aanhangig zijn voor ge-
rechten van verschillende lidstaten, kan het gerecht waarbij de
zaak het laatst is aangebracht, zijn uitspraak aanhouden.

Wanneer deze samenhangende vorderingen in eerste aanleg
aanhangig zijn, kan het gerecht waarbij de zaak het laatst is
aangebracht, op verzoek van een der partijen, ook tot verwij-
zing overgaan mits het gerecht waarbij de zaak het eerst is
aangebracht, bevoegd is van beide vorderingen kennis te ne-
men en zijn wetgeving de voeging ervan toestaat.

ÐSamenhangendB in de zin van dit artikel zijn vorderingen
waartussen een zodanig nauwe band bestaat dat een goede
rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en be-
rechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting
van de zaken onverenigbare uitspraken worden gegeven.
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Artikel 29

Wanneer ten aanzien van de vorderingen meer dan ØØn gerecht
bij uitsluiting bevoegd is, worden partijen verwezen naar het
gerecht waarbij de zaak het eerst aanhangig is gemaakt.

Artikel 30

Voor de toepassing van deze afdeling wordt een zaak geacht te
zijn aangebracht bij een gerecht:

1. op het tijdstip waarop het stuk dat het geding inleidt of een
gelijkwaardig stuk bij het gerecht wordt ingediend, mits de
eiser vervolgens niet heeft nagelaten te doen wat hij met het
oog op de betekening of de kennisgeving van het stuk aan
de verweerder moest doen, of

2. indien het stuk voordat het bij het gerecht wordt ingediend,
moet worden betekend of indien daarvan eerst kennisgeving
moet worden gedaan op het tijdstip waarop de autoriteit die
verantwoordelijk is voor de betekening of de kennisgeving,
het stuk ontvangt, mits de eiser vervolgens niet heeft nage-
laten te doen wat hij met het oog op de indiening van het
stuk bij het gerecht moest doen.

A f d e l i n g 10

Voorlopige maatregelen en maatregelen tot bewaring van
recht

Artikel 31

In de wetgeving van een lidstaat voorziene voorlopige of be-
warende maatregelen kunnen bij de rechterlijke autoriteiten van
die lidstaat worden aangevraagd, zelfs indien een gerecht van
een andere lidstaat krachtens deze verordening bevoegd is van
het bodemgeschil kennis te nemen.

HOOFDSTUK III

ERKENNING EN TENUITVOERLEGGING

Artikel 32

Onder ÐbeslissingB in de zin van deze verordening wordt ver-
staan, elke door een gerecht van een lidstaat gegeven beslissing,
ongeacht de daaraan gegeven benaming, zoals arrest, vonnis,
beschikking of rechterlijk dwangbevel, alsmede de vaststelling
door de griffier van het bedrag der proceskosten.

In Zweden wordt in het kader van de summiere procedures
betreffende de ÐbetalningsfMrelNggandeB (aanmaningen tot beta-
ling) en de ÐhandrNckningB (bijstandszaken) onder de termen
ÐrechterB ÐrechtbankB en ÐgerechtB ook de Zweedse gerechts-
deurwaarderinstantie (ÐkronofogdemyndighetB) verstaan.
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A f d e l i n g 1

Erkenning

Artikel 33

De in een lidstaat gegeven beslissingen worden in de overige
lidstaten erkend zonder dat daartoe enige procedure dient te
worden gevolgd.

Indien tegen de erkenning van een beslissing bezwaar wordt
gemaakt, kan iedere partij die er belang bij heeft ten principale
te zien vastgesteld dat de beslissing erkend dient te worden,
gebruik maken van de procedure, geregeld in de afdelingen 2
en 3 van dit hoofdstuk.

Wordt ten overstaan van een gerecht van een lidstaat de erken-
ning bij wege van tussenvordering gevraagd, dan is dit gerecht
bevoegd om uitspraak te doen over het bestaan van een van de
in de artikelen 41 en 42 bedoelde gronden voor niet-erkenning.

A f d e l i n g 2

Tenuitvoerlegging

Artikel 34

De beslissingen die in een lidstaat gegeven zijn en daar uit-
voerbaar zijn, kunnen in een andere lidstaat ten uitvoer worden
gelegd, nadat zij aldaar, ten verzoeke van een belanghebbende
partij, uitvoerbaar zijn verklaard.

Artikel 35

Het verzoek wordt gericht tot het bevoegde gerecht, de be-
voegde autoriteit, zoals vermeld op de lijst die is opgenomen
in bijlage II.

Het verzoek wordt gericht tot het bevoegde gerecht, de be-
voegde autoriteit of de bevoegde notaris, zoals vermeld op de
lijst die is opgenomen in bijlage II.

De relatieve bevoegdheid wordt bepaald door de woonplaats
van de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd of
door de plaats van tenuitvoerlegging.

Ongewijzigd

Artikel 36

De vereisten waaraan het verzoek moet voldoen, worden vast-
gesteld door de wet van de aangezochte lidstaat.

De verzoeker moet, binnen het rechtsgebied van het bevoegde
gerecht dat, respectievelijk binnen het ambtsgebied van de be-
voegde autoriteit die van het verzoek kennis neemt, woonplaats
kiezen. Kent echter de wetgeving van de aangezochte lidstaat
geen woonplaatskeuze, dan wijst de verzoeker een procesge-
machtigde aan.

De tweede alinea is niet van toepassing indien de bevoegde
autoriteit een administratieve autoriteit is.

Bij het verzoek worden de in artikel 50 genoemde documenten
gevoegd.
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Artikel 37

De beslissing wordt uitvoerbaar verklaard zodra de in artikel
50 bedoelde formaliteiten vervuld zijn, zonder toetsing van de
in de artikelen 41 en 42 bedoelde gronden voor niet-uitvoe-
ring. De partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd,
wordt in deze stand van de procedure niet gehoord.

Artikel 38

De beslissing over het verzoek om een verklaring van uitvoer-
baarheid wordt onmiddellijk ter kennis van de verzoeker ge-
bracht op de wijze als is bepaald in de wetgeving van de
aangezochte lidstaat.

De verklaring van uitvoerbaarheid wordt betekend of medege-
deeld aan de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt ge-
vraagd of haar wordt daarvan kennis gegeven en gaat vergezeld
van de beslissing, indien deze nog niet aan haar is betekend of
haar daarvan nog niet is kennis gegeven.

Artikel 39

Elke partij kan een rechtsmiddel aanwenden tegen de beslissing
over het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid.

Het rechtsmiddel wordt voor het in bijlage III genoemde ge-
recht gebracht.

Het rechtsmiddel wordt volgens de regels van de procedure op
tegenspraak behandeld.

Indien de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd,
niet verschijnt voor het gerecht dat over het door de verzoeker
ingestelde rechtsmiddel oordeelt, zijn de bepalingen van artikel
26 van toepassing, ook wanneer de partij tegen wie de tenuit-
voerlegging wordt gevraagd, geen woonplaats heeft op het
grondgebied van een van de lidstaten.

Een rechtsmiddel tegen de verklaring van uitvoerbaarheid moet
worden aangewend binnen ØØn maand na de betekening of
kennisgeving daarvan. Indien de partij tegen wie de tenuitvoer-
legging wordt gevraagd woonplaats heeft in een andere lidstaat
dan die waar de verklaring van uitvoerbaarheid is gegeven,
beloopt de termijn binnen welke het rechtsmiddel moet worden
aangewend, twee maanden en vangt aan op de dag dat de
beslissing aan de partij in persoon of aan haar woonplaats is
betekend of waarvan aan haar kennis is gegeven. Deze termijn
mag niet op grond van de afstand worden verlengd.

Artikel 40

Tegen de op het rechtsmiddel gegeven beslissing kunnen slechts
de in bijlage IV genoemde middelen worden aangewend.

Artikel 41

Het gerecht dat oordeelt over een rechtsmiddel zoals bedoeld in
artikel 39 of in artikel 40, doet op korte termijn uitspraak. De
verklaring van uitvoerbaarheid wordt geweigerd of ingetrokken
indien:

1. de verklaring van uitvoerbaarheid kennelijk strijdig is met
de openbare orde van de aangezochte lidstaat;
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2. het stuk dat het geding inleidt of een gelijkwaardig stuk, niet
zo tijdig en op zodanige wijze als met het oog op zijn
verdediging nodig was, aan de verweerder tegen wie verstek
werd verleend, is betekend of is medegedeeld, tenzij de ver-
weerder tegen de beslissing geen rechtsmiddel heeft aange-
wend terwijl hij daartoe wel in staat was;

3. de beslissing onverenigbaar is met een tussen dezelfde par-
tijen in de aangezochte lidstaat gegeven beslissing;

4. de beslissing onverenigbaar is met een beslissing die vroeger
in een andere lidstaat of in een derde land tussen dezelfde
partijen is gegeven in een geschil dat hetzelfde onderwerp
betreft en op dezelfde oorzaak berust, mits deze laatste
beslissing voldoet aan de voorwaarden voor erkenning in
de aangezochte lidstaat.

In geen geval wordt overgegaan tot een onderzoek van de
juistheid van de in lidstaat van oorsprong gegeven beslissing.

Artikel 42

De verklaring van uitvoerbaarheid wordt door het gerecht dat
oordeelt over een rechtsmiddel zoals bedoeld in artikel 39 of in
artikel 40, geweigerd of ingetrokken indien de bepalingen van
de afdelingen 3, 4 en 6 van hoofdstuk II zijn geschonden.

Bij de toetsing van de in de eerste alinea genoemde bevoegd-
heidsregels niet zijn geschonden, is het gerecht dat oordeelt
over het rechtsmiddel gebonden aan de feitelijke overwegingen
op grond waarvan het gerecht van de lidstaat van oorsprong
zijn bevoegdheid heeft aangenomen.

Onverminderd het bepaalde in de eerste alinea, mag de be-
voegdheid van de gerechten van de lidstaat van oorsprong
niet worden getoetst; de bevoegdheidsregels worden door de
openbare orde als bedoeld in artikel 41, punt 1, onverlet gela-
ten.

Artikel 43

Het gerecht dat oordeelt over een rechtsmiddel, bedoeld in
artikel 39 of in artikel 40, kan op verzoek van de partij tegen
wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd, zijn uitspraak aan-
houden indien tegen de in den vreemde gegeven beslissing in
de lidstaat van oorsprong een gewoon rechtsmiddel is aange-
wend of indien de termijn daarvoor nog niet is verstreken; in
dit laatste geval kan het gerecht een termijn stellen binnen
welke het rechtsmiddel moet worden aangewend.

Dit gerecht kan het verlof tot tenuitvoerlegging ook geven op
voorwaarde dat zekerheid wordt gesteld; de zekerheid wordt
door het gerecht omschreven.

Artikel 44

Indien een beslissing uitvoerbaar moet worden verklaard in
overeenstemming met deze verordening, kan de verzoeker
voorlopige of bewarende maatregelen inroepen waarin de wet-
geving van de aangezochte lidstaat voorziet, zonder dat daartoe
een verklaring van uitvoerbaarheid, bedoeld in artikel 37, ver-
eist is.
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De verklaring van uitvoerbaarheid houdt tevens het verlof in
bewarende maatregelen te treffen.

Gedurende de termijn om overeenkomstig artikel 39, vijfde
alinea, een rechtsmiddel aan te wenden tegen de verklaring
van uitvoerbaarheid en tot het tijdstip dat daarover uitspraak
is gedaan, kunnen slechts bewarende maatregelen worden ge-
nomen ten aanzien van de goederen van de partij tegen wie de
tenuitvoerlegging is gevraagd.

Artikel 45

Wanneer in de in de lidstaat van oorsprong gegeven beslissing
uitspraak is gedaan over verscheidene onderdelen van de be-
slissing, en de verklaring van uitvoerbaarheid niet kan worden
verleend voor het geheel, verleent het bevoegde gerecht of de
bevoegde autoriteit deze voor ØØn of meer onderdelen daarvan.

De verzoeker kan vorderen de verklaring van uitvoerbaarheid
slechts tot bepaalde onderdelen van de beslissing te beperken.

Artikel 46

In den vreemde gegeven beslissingen die een veroordeling tot
een dwangsom inhouden, kunnen in de aangezochte lidstaat
slechts ten uitvoer worden gelegd indien het bedrag ervan door
de gerechten van de lidstaat van oorsprong definitief is bepaald.

Artikel 47

De verzoeker die in de Staat waar de beslissing is gegeven, in
aanmerking kwam voor gehele of gedeeltelijke kosteloze rechts-
bijstand of vrijstelling van kosten en uitgaven, komt in de
procedure, vermeld in deze afdeling, in aanmerking voor de
meest gunstige bijstand of voor de meest ruime vrijstelling
voorzien in het recht van de aangezochte lidstaat.

Artikel 48

Aan de partij die in een lidstaat tenuitvoerlegging vraagt van
een in een andere lidstaat gegeven beslissing, kan geen enkele
zekerheid of depot, onder welke benaming ook, worden opge-
legd wegens de hoedanigheid van vreemdeling dan wel wegens
het ontbreken van een woonplaats of gewone verblijfplaats in
de aangezochte lidstaat.

Artikel 49

Terzake van de procedure tot verlening van een verklaring van
uitvoerbaarheid wordt in de aangezochte lidstaat geen belas-
ting, recht of heffing, evenredig aan het geldelijke belang der
zaak, geheven.
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A f d e l i n g 3

Gemeenschappelijke bepalingen

Artikel 50

De partij die de erkenning van een beslissing inroept of om een
verklaring van uitvoerbaarheid verzoekt, moet een expeditie
van de beslissing overleggen, die voldoet aan de voorwaarden
nodig voor haar echtheid.

De partij die om een verklaring van uitvoerbaarheid verzoekt,
moet bovendien het in artikel 51 bedoelde certificaat overleg-
gen, onverminderd het bepaalde in artikel 52.

Artikel 51

Het bevoegde gerecht of de bevoegde autoriteit van de lidstaat
waar de beslissing is gegeven, levert ten verzoeke van elke
belanghebbende partij een certificaat af volgens het formulier
waarvan het model in bijlage V is opgenomen.

Artikel 52

Wordt het in artikel 51 bedoelde certificaat niet overgelegd, dan
kan het bevoegde gerecht of de bevoegde autoriteit voor de
overlegging een termijn bepalen of gelijkwaardige documenten
aanvaarden, dan wel, indien dat gerecht of die autoriteit zich
voldoende voorgelicht acht, van de overlegging vrijstelling ver-
lenen.

Indien het bevoegde gerecht of de bevoegde autoriteit zulks
verlangt, wordt van de documenten een vertaling overgelegd;
de vertaling wordt gewaarmerkt door degene die in een van de
lidstaten daartoe gemachtigd is.

Artikel 53

Geen enkele legalisatie of soortgelijke formaliteit mag worden
geºist met betrekking tot de in artikel 50 genoemde documen-
ten, noch, in voorkomend geval, de procesvolmacht.

HOOFDSTUK IV

AUTHENTIEKE AKTEN EN GERECHTELIJKE SCHIKKINGEN

Artikel 54

In een lidstaat verleden authentieke akten worden in alle andere
lidstaten van rechtswege erkend, zonder dat daartoe enige pro-
cedure behoeft te worden gevolgd.
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In geval van betwisting kan elke belanghebbende partij die ten
principale de erkenning eist, volgens de in de afdelingen 2 en 3
van hoofdstuk III geregelde procedure doen vaststellen dat de
authentieke akte dient te worden erkend.

Indien voor het gerecht van een lidstaat bij wege van een
tussenvordering de erkenning wordt geºist, is dit gerecht be-
voegd om van deze tussenvordering kennis te nemen.

Authentieke akten, verleden en uitvoerbaar in een lidstaat, wor-
den op verzoek, overeenkomstig de in de artikelen 34 tot en
met 49 bedoelde procedure, in een andere lidstaat uitvoerbaar
verklaard.

Ongewijzigd

De verklaring van uitvoerbaarheid wordt door het gerecht dat
oordeelt over een rechtsmiddel, bedoeld in artikel 39 en in
artikel 40, slechts geweigerd of ingetrokken indien de tenuit-
voerlegging van de authentieke akte kennelijk strijdig is met de
openbare orde van de aangezochte lidstaat.

De verklaring van erkenning of uitvoerbaarheid wordt door het
gerecht dat oordeelt over een rechtsmiddel, bedoeld in artikel
39 en in artikel 40, slechts geweigerd of ingetrokken indien de
erkenning of tenuitvoerlegging van de authentieke akte kenne-
lijk strijdig is met de openbare orde van de aangezochte lid-
staat.

De overgelegde akte moet voldoen aan de voorwaarden, nodig
voor haar echtheid in de lidstaat van oorsprong.

Ongewijzigd

De bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk III zijn, voorzover
nodig, van toepassing.

De bevoegde autoriteit van de lidstaat waar een authentieke
akte is verleden, levert ten verzoeke van elke belanghebbende
partij een certificaat af volgens het formulier waarvan het mo-
del in bijlage VI is opgenomen.

De bevoegde autoriteit of de bevoegde notaris van de lidstaat
waar een authentieke akte is verleden, levert ten verzoeke van
elke belanghebbende partij een certificaat af volgens het for-
mulier waarvan het model in bijlage VI is opgenomen.

Artikel 55

Gerechtelijke schikkingen die in de loop van een geding tot
stand zijn gekomen en die uitvoerbaar zijn in de lidstaat van
oorsprong, zijn op dezelfde voet als authentieke akten uitvoer-
baar in de aangezochte lidstaat. Het bevoegde gerecht of de
bevoegde autoriteit van een lidstaat waar een gerechtelijke
schikking voor de rechter tot stand is gekomen, levert ten
verzoeke van elke belanghebbende partij een certificaat af vol-
gens het formulier waarvan het model in bijlage V is opge-
nomen.

Als authentieke akten in de zin van artikel 54, eerste alinea,
worden eveneens beschouwd de overeenkomsten inzake onder-
houdsverplichtingen die voor een administratieve autoriteiten
zijn gesloten of door deze zijn bekrachtigd.

Ongewijzigd
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HOOFDSTUK V

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 56

Om vast te stellen of een partij woonplaats heeft op het grond-
gebied van de lidstaat, bij een van welks gerechten een zaak
aanhangig is, past de rechter zijn interne wet toe. Indien een
partij geen woonplaats heeft in de lidstaat, bij een van welks
gerechten een zaak aanhangig is, past de rechter ter vaststelling
of zij een woonplaats heeft in een andere lidstaat, de wet van
die andere lidstaat toe.

Artikel 57

Voor de toepassing van deze verordening hebben vennoot-
schappen en rechtspersonen woonplaats in de lidstaat waar
zich hun statutaire zetel, of hun hoofdbestuur, of hun hoofd-
vestiging bevindt.

Om vast te stellen of een trust is gevestigd in de lidstaat bij
welks gerechten een zaak aanhangig is gemaakt, past het ge-
recht de regels van het voor hem geldende internationaal pri-
vaatrecht toe.

HOOFDSTUK VI

OVERGANGSBEPALINGEN

Ongewijzigd

Artikel 58

De bepalingen van deze verordening zijn slechts van toepassing
op rechtsvorderingen die zijn ingesteld en authentieke akten die
zijn verleden na de inwerkingtreding ervan.

Niettemin worden beslissingen die na de datum van inwerking-
treding van deze verordening zijn gegeven naar aanleiding van
vOOr deze datum ingestelde vorderingen, erkend en ten uitvoer
gelegd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk III, indien
de toegepaste bevoegdheidsregels overeenkomen met hetzij de
regels van hoofdstuk II, hetzij de regels van het Verdrag van
Brussel, of met de regels van een verdrag dat tussen de Staat
van oorsprong en de aangezochte Staat van kracht was toen de
vordering werd ingesteld.

HOOFDSTUK VII

VERHOUDING TOT ANDERE INSTRUMENTEN

Artikel 59

Deze verordening laat de toepassing van de bepalingen die voor
specifieke onderwerpen de rechterlijke bevoegdheid, de erken-
ning en de tenuitvoerlegging van beslissingen regelen en die
zijn of zullen worden opgenomen in de besluiten van de in-
stellingen van de Gemeenschappen of in de nationale wetge-
vingen die overeenkomstig deze besluiten worden geharmoni-
seerd, onverlet.
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Artikel 60

Deze verordening komt tussen de lidstaten in de plaats van de
bepalingen van het Verdrag van Brussel van 1968.

Het Verdrag van Brussel is echter in elk geval van toepassing:

1. indien de verweerder woonplaats heeft op het grondgebied
van een lidstaat die niet is gebonden door deze verordening,
of indien de gerechten van die lidstaat krachtens de artikelen
16 en 17 van het Verdrag van Brussel bevoegd zijn;

2. ten aanzien van aanhangigheid en samenhang overeenkom-
stig de artikelen 21 en 22 van het Verdrag van Brussel,
indien de zaken zijn aangebracht in een lidstaat die niet is
gebonden door deze verordening en in een lidstaat die wel
daardoor is gebonden.

Beslissingen die in een al dan niet door deze verordening ge-
bonden lidstaat worden gegeven door een gerecht dat zich op
grond van het Verdrag van Brussel bevoegd verklaart, worden
overeenkomstig hoofdstuk III van deze verordening in de door
deze verordening gebonden lidstaten erkend en ten uitvoer
gelegd.

Artikel 61

Onverminderd de bepalingen van artikel 58, tweede alinea, en
van de artikelen 62 en 63 vervangt deze verordening tussen de
lidstaten de volgende, tussen twee of meer van deze lidstaten
gesloten verdragen en overeenkomsten, te weten:

J de Overeenkomst tussen Belgiº en Frankrijk betreffende de
rechterlijke bevoegdheid, het gezag en de tenuitvoerlegging
van rechterlijke beslissingen, van scheidsrechterlijke uitspra-
ken en van authentieke akten, gesloten te Parijs op 8 juli
1899,

J het Verdrag tussen Nederland en Belgiº betreffende de ter-
ritoriale rechterlijke bevoegdheid, betreffende het faillisse-
ment en betreffende het gezag en de tenuitvoerlegging
van rechterlijke beslissingen, van scheidsrechterlijke uitspra-
ken en van authentieke akten, gesloten te Brussel op 28
maart 1925,

J het Verdrag tussen Frankrijk en Italiº betreffende de tenuit-
voerlegging van vonnissen in burgerlijke en handelszaken,
gesloten te Rome op 3 juni 1930,

J het Verdrag tussen Duitsland en Italiº betreffende de erken-
ning en de tenuitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke
en handelszaken, gesloten te Rome op 9 maart 1936,

J de Overeenkomst tussen Belgiº en Oostenrijk betreffende de
wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen
en authentieke akten betreffende onderhoudsverplichtingen,
gesloten te Wenen op 25 oktober 1957,
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J de Overeenkomst tussen Duitsland en Belgiº betreffende de
erkenning en de wederzijdse tenuitvoerlegging van rechter-
lijke beslissingen, scheidsrechterlijke uitspraken en authen-
tieke akten in burgerlijke zaken of handelszaken, gesloten te
Bonn op 30 juni 1958,

J het Verdrag tussen het Nederland en Italiº betreffende de
erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen
in burgerlijke en handelszaken, gesloten te Rome op 17
april 1959,

J het Verdrag tussen Duitsland en Oostenrijk betreffende de
wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen,
schikkingen en authentieke akten in burgerlijke en handels-
zaken, gesloten te Wenen op 6 juni 1959,

J de Overeenkomst tussen Belgiº en Oostenrijk betreffende de
wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen,
scheidsrechterlijke uitspraken en authentieke akten in bur-
gerlijke en handelszaken, gesloten te Wenen op 16 juni
1959,

J het Verdrag tussen Griekenland en Duitsland betreffende de
wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen,
schikkingen en authentieke akten in burgerlijke en handels-
zaken, ondertekend te Athene op 4 november 1961,

J de Overeenkomst tussen Belgiº en Italiº betreffende de er-
kenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen
en andere uitvoerbare titels in burgerlijke en handelszaken,
gesloten te Rome op 6 april 1962,

J het Verdrag tussen Nederland en Duitsland betreffende de
wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke
beslissingen en andere executoriale titels in burgerlijke en
handelszaken, gesloten te ’s-Gravenhage op 30 augustus
1962,

J de Overeenkomst tussen Nederland en Oostenrijk over de
wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen
en authentieke akten in burgerlijke en handelszaken, geslo-
ten te Den Haag op 6 februari 1963,

J de Overeenkomst tussen Frankrijk en Oostenrijk betreffende
de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen en au-
thentieke akten in burgerlijke en strafzaken, gesloten te
Wenen op 15 juli 1966,

J het Verdrag tussen Spanje en Frankrijk betreffende de er-
kenning en tenuitvoerlegging van vonnissen en scheidsrech-
terlijke uitspraken in burgerlijke en handelszaken, onder-
tekend te Parijs op 28 mei 1969,
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J de Overeenkomst tussen Luxemburg en Oostenrijk betref-
fende de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen en
authentieke akten in burgerlijke en handelszaken, gesloten
te Luxemburg op 29 juli 1971,

J de Overeenkomst tussen Italiº en Oostenrijk betreffende de
erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke
en handelszaken, van gerechtelijke schikkingen en notariºle
akten, gesloten te Rome op 16 november 1971,

J het Verdrag tussen Spanje en Italiº betreffende de rechts-
bijstand en erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen in
burgerlijke en handelszaken ondertekend te Madrid op 22
mei 1973,

J het Verdrag tussen Finland, IJsland, Noorwegen, Zweden en
Denemarken betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging
van beslissingen betreffende vorderingen in burgerlijke en
handelszaken, gesloten te Kopenhagen op 11 oktober 1977,

J de Overeenkomst tussen Oostenrijk en Zweden betreffende
de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in bur-
gerlijke zaken, gesloten te Stockholm op 16 september
1982,

J het Verdrag tussen Spanje en Duitsland betreffende de er-
kenning en tenuitvoerlegging van vonnissen, rechterlijke
schikkingen en executoriale authentieke akten in burgerlijke
en handelszaken, ondertekend te Bonn op 14 november
1983,

J de Overeenkomst tussen Oostenrijk en Spanje betreffende
de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen, schikkin-
gen en uitvoerbare authentieke akten in burgerlijke en han-
delszaken, gesloten te Wenen, op 17 februari 1984,

J de Overeenkomst tussen Finland en Oostenrijk betreffende
de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in bur-
gerlijke zaken, gesloten te Wenen op 17 november 1986,

J het Verdrag tussen Belgiº, Nederland en Luxemburg betref-
fende de rechterlijke bevoegdheid, betreffende het faillisse-
ment en betreffende het gezag en de tenuitvoerlegging van
rechterlijke beslissingen, van scheidsrechterlijke uitspraken
en van authentieke akten, gesloten te Brussel op 24 novem-
ber 1961, voorzover dit verdrag van kracht is.

Artikel 62

Het in artikel 61 vermelde verdrag en de in dat artikel vermelde
overeenkomsten blijven van kracht ten aanzien van onderwer-
pen waarop deze verordening niet van toepassing is.

Zij blijven van kracht met betrekking tot vOOr de inwerking-
treding van deze verordening gegeven beslissingen en verleden
akten.
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Artikel 63

Deze verordening laat onverlet de verdragen waarbij de lidsta-
ten partij zijn en die, voor bijzondere onderwerpen, de rech-
terlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van
beslissingen regelen. Daarbij gaat het om de volgende verdra-
gen:

J Verdrag van MLnchen inzake de verlening van Europese
octrooien (Europees Octrooiverdrag, gesloten te MLnchen
op 5 oktober 1973),

J Verdrag van Warschau . . .

J . . .

Teneinde de eenvormige uitlegging van de eerste alinea te waar-
borgen wordt die alinea als volgt toegepast:

1. deze verordening staat er niet aan in de weg dat een ge-
recht van een lidstaat die partij is bij een verdrag of over-
eenkomst over een bijzonder onderwerp, overeenkomstig
dat verdrag of overeenkomst kennis neemt van een zaak,
ook indien de verweerder zijn woonplaats heeft op het
grondgebied van een lidstaat die geen partij is bij dat ver-
drag, respectievelijk bij die overeenkomst. Het gerecht past
in ieder geval artikel 26 van deze verordening toe;

2. beslissingen die een gerecht van een lidstaat heeft gegeven
uit hoofde van rechterlijke bevoegdheid die ontleend wordt
aan een verdrag of overeenkomst over een bijzonder onder-
werp, worden in de andere lidstaten overeenkomstig de
onderhavige verordening erkend en ten uitvoer gelegd.

Indien een verdrag of overeenkomst over een bijzonder onder-
werp, waarbij zowel de lidstaat van herkomst als de aange-
zochte lidstaat partij is, voorwaarden vaststelt voor de erken-
ning of de tenuitvoerlegging van beslissingen, vinden die voor-
waarden toepassing. In elk geval kunnen de bepalingen van
deze verordening betreffende de procedures voor de erkenning
en de tenuitvoerlegging van beslissingen, worden toegepast.

Artikel 64

Deze verordening laat onverlet de overeenkomsten waarbij de
lidstaten zich krachtens artikel 59 van het Verdrag van Brussel
vOOr de inwerkingtreding van deze verordening hebben ver-
bonden om een beslissing, met name die welke in een andere
Staat die partij is bij dat verdrag, gegeven zijn tegen een ver-
weerder die zijn woonplaats of zijn gewone verblijfplaats heeft
in een derde land, niet te erkennen indien in een door artikel 4
van genoemd verdrag bedoeld geval de beslissing slechts ge-
grond kon worden op een bevoegdheid als bedoeld in artikel 3,
tweede alinea, van dat verdrag.
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HOOFDSTUK VIII

Slotbepalingen

Artikel 65

Uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening
dient de Commissie bij het Europees Parlement, de Raad en het
Economisch en Sociaal ComitØ een verslag in over de toepas-
sing van deze verordening. Dit verslag gaat eventueel vergezeld
van voorstellen tot wijziging van de verordening.

Uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening
dient de Commissie bij het Europees Parlement, de Raad en het
Economisch en Sociaal ComitØ een verslag in over de toepas-
sing van deze verordening, waarbij zij met name aandacht
besteedt aan de gevolgen ervan voor kleine en middelgrote
ondernemingen en voor de consument. Dit verslag gaat even-
tueel vergezeld van voorstellen tot wijziging van de verorde-
ning.

Artikel 66

De lidstaten delen de Commissie de tekst mee van hun wette-
lijke bepalingen die verandering brengen hetzij in de in bijlage I
vermelde artikelen in hun wetgeving, hetzij in de bevoegde
gerechten of de bevoegde autoriteiten die worden genoemd
in de bijlagen II en III. De Commissie wijzigt dienovereenkom-
stig de desbetreffende bijlagen.

Ongewijzigd

Artikel 67

Deze verordening treedt op de twintigste dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen in werking.

Deze verordening treedt zes maanden na de vaststelling ervan
in werking.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is
rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Ongewijzigd

BIJLAGE I

De in artikel 3, tweede alinea, en artikel 4, tweede alinea, bedoelde
nationale bevoegdheidsregels, zijn:

Ongewijzigd

J in Belgiº: artikel 15 van het Burgerlijk Wetboek (ÐCode civilB) en
artikel 638 van het Gerechtelijk Wetboek (ÐCode judiciaireB);

J in Duitsland: artikel 23 van de ÐZivilprozessordnungB (Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering);

J in Griekenland: artikel 40 van het ÐŒø�ØŒ�� —�ºØ
ØŒ�� ˜ØŒ����Æ�B
(Wetboek van burgerlijke rechtsvordering);

J in Frankrijk: de artikelen 14 en 15 van de ÐCode civilB (Burgerlijk
Wetboek);

J in Italiº: de artikelen 3 en 4 van Wet 218 van 31 mei 1995;

J in Luxemburg: de artikelen 14 en 15 van de ÐCode civilB (Burgerlijk
Wetboek);

J in Oostenrijk: artikel 99 van de ÐJurisdiktionsnormB (Wet op de
rechterlijke bevoegdheid);

J in Nederland: artikel 126, lid 3, en artikel 127 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering;
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J in Portugal: artikel 65, lid 1, onder c), en lid 2, en artikel 65 A,
onder c), van het ÐCOdigo do Processo CivilB (Wetboek van burger-
lijke rechtsvordering) en artikel 11 van het ÐCOdigo do Processo de
TrabalhoB (Wetboek van rechtsvordering in Arbeidszaken);

J in Finland: ÐoikeudenkNymiskaariB/ÐrNttegPngsbalkenB, (Wetboek
van rechtsvordering) hoofdstuk 10, artikel 1, lid 1, tweede, derde
en vierde zin;

J in Zweden: hoofdstuk 10, artikel 3, eerste alinea, eerste zin, van
het ÐrNttegPngsbalkenB (Wetboek van rechtsvordering).

BIJLAGE II

De bevoegde gerechten of bevoegde autoriteiten bij welke de in artikel
35 bedoelde verzoeken moeten worden ingediend, zijn:

De bevoegde gerechten en autoriteiten of de bevoegde notarissen bij
welke de in artikel 35 bedoelde verzoeken moeten worden ingediend,
zijn:

J . . . Ongewijzigd

J . . .

J . . .

BIJLAGE III

De bevoegde gerechten voor welke de in artikel 39 bedoelde rechts-
middelen moeten worden gebracht, zijn:

J . . .

J . . .

J . . .

Ongewijzigd

BIJLAGE IV

De rechtsmiddelen die op grond van artikel 40 kunnen worden aange-
wend, zijn:

J in Belgiº, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italiº, Luxemburg en Ne-
derland: beroep in cassatie,

J in Duitsland: de ÐRechtsbeschwerdeB,

J in Oostenrijk: de ÐRevisonsrekursB,

J in Portugal: beroep inzake een rechtsvraag,

J in Finland: een beroep bij het Ðkorkein oikeus/hMgsta domstolenB,

J in Zweden: beroep bij het ÐHMgsta domstolenB.

Ongewijzigd
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BIJLAGE V

Certificaat zoals bedoeld in de artikelen 51 en 55 van Verordening nr. . . . van de Raad

(Nederlands, neØrlandais, Dutch, NiederlNndisch . . .)

1. Land van oorsprong: ............................................................................................................................................................................

2. Gerecht dat of autoriteit die het certificaat aflevert:

2.1. Naam ...............................................................................................................................................................................................

2.2. Adres ...............................................................................................................................................................................................

2.3. Tel./fax/e-mail ...............................................................................................................................................................................

3. Gerecht dat de beslissing heeft gegeven/voor hetwelk de schikking tot stand is gekomen:

3.1. Soort gerecht ...............................................................................................................................................................................

3.2. Plaats van het gerecht .................................................................................................................................................................

4. Beslissing/gerechtelijke beschikking

4.1. Datum .............................................................................................................................................................................................

4.2. Referentienummer ........................................................................................................................................................................

4.3. Partijen bij de akte:

4.3.1. Naam (namen) van de eiser(s) ....................................................................................................................................

4.3.2. Naam (namen) van de verweerder(s) ..........................................................................................................................

4.3.3. In voorkomend geval, naam (namen) van de andere partij(en) ...........................................................................

4.4. De beslissing is bij verstek gewezen:

4.4.1. Datum waarop het stuk dat het geding heeft ingeleid, is betekend of is medegedeeld ................................

4.5. Dictum, gehecht aan dit certificaat ..........................................................................................................................................

5. Naam van de partijen die rechtsbijstand hebben genoten: .........................................................................................................

De beslissing/gerechtelijke schikking is uitvoerbaar in de lidstaat van oorsprong (artikelen 24 en 55 van de verordening)
tegen:

Naam: .............................................................................................................................................................................................................

Gedaan te .......................................................................................... , datum ..........................................................................................

.......................................................................................................
(Ondertekening en/of stempel)
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BIJLAGE VI

Certificaat zoals bedoeld in artikel 54 van Verordening nr. . . . van de Raad betreffende authentieke akten

(Nederlands, neØrlandais, Dutch, NiederlNndisch . . .)

1. Land van oorsprong .............................................................................................................................................................................

2. Gerecht dat of autoriteit die het certificaat aflevert:

2.1. Naam ...............................................................................................................................................................................................

2.2. Adres ...............................................................................................................................................................................................

2.3. Tel./fax/e-mail .................................................................................................................................................................................

3. Autoriteit die aan de akte authenticiteit heeft verleend

3.1. Autoriteit voor welke de authentieke akte is verleden (indien van toepassing)

3.1.1. Benaming en hoedanigheid van de autoriteit ............................................................................................................

3.1.2. Plaats van de autoriteit ....................................................................................................................................................

3.2. Autoriteit die de authentieke akte heeft geregistreerd (indien van toepassing)

3.2.1. Soort autoriteit ...............................................................................................................................................................

3.2.2. Plaats van de autoriteit ...................................................................................................................................................

4. Authentieke akte

4.1. Beschrijving van de akte .............................................................................................................................................................

4.2. Datum

4.2.1. waarop de akte is verleden ............................................................................................................................................

4.2.2. indien verschillend: waarop de akte is geregistreerd ...............................................................................................

4.3. Referentienummer

4.4. Partijen bij de akte

4.4.1. Naam van de schuldeiser .............................................................................................................................................

4.4.2. Naam van de schuldenaar .............................................................................................................................................

5. Tekst van de uitvoerbare verbintenis, gehecht aan dit certificaat .............................................................................................

De authentieke akte is uitvoerbaar tegen de schuldenaar in de lidstaat van oorsrpong (artikel 54 van de verordening)

Naam: .............................................................................................................................................................................................................

Gedaan te .......................................................................................... , datum ..........................................................................................

.......................................................................................................
(Ondertekening en/of stempel)
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BIJLAGE VI

Certificaat zoals bedoeld in artikel 54 van Verordening nr. . . . van de Raad betreffende authentieke akten

(Nederlands, neØrlandais, Dutch, NiederlNndisch . . .)

1. Land van oorsprong .............................................................................................................................................................................

2. Gerecht dat of autoriteit die het certificaat aflevert:

2.1. Naam ...............................................................................................................................................................................................

2.2. Adres ...............................................................................................................................................................................................

2.3. Tel./fax/e-mail .................................................................................................................................................................................

3. Notaris of autoriteit die aan de akte authenticiteit heeft verleend

3.1. Notaris of autoriteit voor welke de authentieke akte is verleden (indien van toepassing)

3.1.1. Benaming en hoedanigheid van de autoriteit of de notaris ...............................................................................

3.1.2. Plaats van de autoriteit of de notaris .........................................................................................................................

3.2. Notaris of autoriteit die de authentieke akte heeft geregistreerd (indien van toepassing)

3.2.1. Soort autoriteit ...............................................................................................................................................................

3.2.2. Plaats van de autoriteit of de notaris .........................................................................................................................

4. Authentieke akte

4.1. Beschrijving van de akte .............................................................................................................................................................

4.2. Datum

4.2.1. waarop de akte is verleden ...........................................................................................................................................

4.2.2. indien verschillend: waarop de akte is geregistreerd ..............................................................................................

4.3. Referentienummer

4.4. Partijen bij de akte

4.4.1. Naam van de schuldeiser .............................................................................................................................................

4.4.2. Naam van de schuldenaar .............................................................................................................................................

5. Tekst van de uitvoerbare verbintenis, gehecht aan dit certificaat .............................................................................................

De authentieke akte is uitvoerbaar tegen de schuldenaar in de lidstaat van oorsrpong (artikel 54 van de verordening)

Naam: .............................................................................................................................................................................................................

Gedaan te .......................................................................................... , datum ..........................................................................................

.......................................................................................................
(Ondertekening en/of stempel)
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