Sluit u regelmatig overeenkomsten met buitenlandse partijen? Dan weet u hoe belangrijk het is daarin een forumkeuze op te nemen. Ontstaat onverhoopt een conflict, dan is
meteen duidelijk in welk land daarover kan worden geprocedeerd. Zo kan sneller tot een
oplossing worden gekomen. Maar wat is de waarde van een Nederlands vonnis in het
buitenland? Kunt u zich daarmee rechtsreeks op het vermogen van uw wederpartij verhalen?
Met ingang van 10 januari 2015 worden nieuwe (Europese) regels van toepassing. Deze moeten de
toegang tot de rechter en het vrije verkeer van vonnissen binnen de Europese Unie (verder) bevorderen.
Italiaanse torpedo?
Soms doet een procespartij er alles aan een rechterlijke procedure zoveel mogelijk te vertragen.
Hij maakt dan een zaak aanhangig maakt bij bijvoorbeeld de Italiaanse rechter, die berucht is om
zijn trage procedures. Rechters in andere lidstaten mogen pas hun oordeel over de zaak geven,
nadat de eerder aangezochte rechter zich onbevoegd heeft verklaard. Deze vertragingstactiek
wordt wel de Italiaanse torpedo genoemd. De kracht van deze torpedo neemt onder de nieuwe regels aanzienlijk af. Als partijen een geldige forumkeuze zijn overeengekomen, dan zal de daarin
aangewezen rechter direct aan het beslechten van het geschil mogen beginnen. Onnodige vertraging wordt hiermee voortaan voorkomen.
Afschaffing exequatur
Ook de tenuitvoerlegging van een Nederlands vonnis in een andere lidstaat wordt door de nieuwe
regels gemakkelijker gemaakt. Nu nog moet eerst een verklaring van uitvoerbaarheid (exequatur)
worden gevraagd. Dit vereiste komt te vervallen. Voortaan kan met de Nederlandse beslissing
rechtstreeks contact worden opgenomen met de buitenlandse deurwaarder om bijvoorbeeld beslag
te laten leggen. Het is dan vervolgens aan de schuldenaar om daartegen bezwaar aan te tekenen.
Eindresultaat?
Het resultaat van de wijzigingen is dat met ingang van 10 januari 2015 de effectiviteit van de forumkeuze beter is gewaarborgd en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen eenvoudiger
wordt. Door hierop nu al in te spelen, wordt grensoverschrijdend ondernemen nog aantrekkelijker.
Neem voor meer informatie contact op met mr. Jan-Ger Knot.
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