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For expert, speedy and affordable dispute resolution
Go Dutch!

https://dutchmaritimelaw.nl

https://dutchmaritimelaw.nl/
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De mythe Europa….
• https://blogs.ec.europa.eu/ECintheUK/euromyths-a-z-index/

https://blogs.ec.europa.eu/ECintheUK/euromyths-a-z-index/


De mythe Europa of alternative facts

4 https://www.youtube.com/watch?v=RNkatA8kncc&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch%3Fv=RNkatA8kncc&feature=emb_logo
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Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging

• Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende 
de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

• Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 
12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.
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De voordelen (1)
• Hof van Justitie 14 oktober 2004, zaak C-39/02 Maersk Olie & Gas A/S tegen 

Firma M. de Haan en W. de Boer (Cornelis Simon). ECLI:EU:C:2004:615.

• Hof van Justitie 19 december 2013, zaak C 452/12 Nipponkoa Insurance Co.
(Europe) Ltd tegen Inter-Zuid Transport BV. ECLI:EU:C:2013:858.
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De voordelen (2)
• Rechtbank Rotterdam 23 november 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:8769 (Van Tiel/Soli-Trans): 

artikel 31 lid 2 Brussel Ibis-Vo.

• Grensoverschrijdend beslag: export van Nederlandse beslagmogelijkheden (Navin 24).

Artikel 2 (a) Brussel 1 bis

Voor de toepassing van hoofdstuk III omvat het begrip „beslissing” voorlopige en bewarende 
maatregelen die zijn gelast door een gerecht dat overeenkomstig deze verordening bevoegd is om 
van het bodemgeschil kennis te nemen. Het omvat niet een voorlopige of een bewarende 
maatregel die door een dergelijk gerecht wordt bevolen zonder dat de verweerder is opgeroepen 
te verschijnen, tenzij de beslissing die de maatregel bevat vóór de tenuitvoerlegging aan de 
verweerder is betekend.
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De nadelen
• Rechtbank Rotterdam 21 december 2012, ECLI:NL:RBROT:2016:10263 en

Rechtbank Rotterdam 12 december 2018 ECLI:NL:RBROT:2018:10933 
(Delfborg).

• Hof van Justitie 16 juli 2015 zaak C-681/13 Diageo Brands BV tegen 
Simiramida-04 EOOD ECLI:EU:C:2015:471.
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De onbekendheid (of de overbodigheid)
• European Enforcement Order

• European Order for Payment

• European Small Claims Procedure

• European Account Preservation Order
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Leven na Brexit (stel dat….)
• Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van 

Groot-Brittannië [...] en tenuitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke zaken, 's-
Gravenhage, 17-11-1967.
Geldend van 21-09-1969 t/m heden.

• Verdrag over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse
scheidsrechterlijke uitspraken, New York, 10-06-1958.

• En: De “EU overschrijdende” verdragen.
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Kennis is macht (… maar karakter is meer).


