Crediteuren gebaat
bij Eu-bankbeslag
ter verkrijging vân een veroordelendvonnis zal veelalwel een advocaatnodigzijn.

e Europese Commissie

Het grootste voordeel voor.de
crediteur, en nadeel voor de debiteur, is eehterdemogelijkheid om,
ookindien hij nietweetwaarde debiteur bankiert, Europees bankbeslagte venoeken. In zo'n geval
kan de rechter een bevel tot openbaarmakinggeven op groncl waarvan banken.moetenrnelden of de
debiteur bij hen een þankrekening aanhoudt. Vewolgens kan op
grond van het verleende bevgl qp
die banlcekening beslag worden

wil voor crediteuren een
Europees bankbeslagals
extra mogelijkheid naas t
de geldende wetgeving voor natio-

nale bankbeslagen. Dìt betekent
voorhen een aanzienlijke, enlangverwachte, verbetering. Nu ondervinclen crediteuren bij incasso van
:buitenlandse vorderingen b eler¡rmeringen en zijn ze hierdoor vaak
nietin staatomdeze te incasseren.
Om misbruikvan beslagrecht te

voorkomen is onlangs ãe dooi
Nederlandse beslagrechters gehanteerde beslagsyllabus aangepast. In Nederland dient e€n-beslagleggerin zij n beslagverzoek ile
vordering nu beter te onderbouwen en tevens bekende verweren
van de debiteur teçn de vordering
te vermelden..Een verzoeker van

gelegd.
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worden gedaan op,onderzoeksburèaus.'*Soms worãt de informa.
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debiteu¡ de dans. Dat leidttotyeel
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Buropees bankbeslag dient echter
slechts aan te tonen dat 'een goed

-voorstel dan ook' alle'ßteun.:'De
Nederlandse wetgever zoùpr goed
aan doen devoorgestelde règeling

vooruitzichtl bestaat op het winnen van de proce{ure, Zijn vordering diçnt rop he! eerste gezicht'

van informatie over bankrekenin:
gen ook voor Nederlandse þ4nk:
goed gefundeerd te zün.
.,, Vèrcler moet,er een risico be- ' besla. gen in te voere4 ; De Europese
staan dat de tenuitvoerleggingvan wetgev€rzou ertijdçns dé komen
een vonnis geftustreerd zal wot- de behandeling van het voorotel
den als,,het bevel niet wordt ver- goed aan doen Ëei systeem varrliet
leend. Ètoewel rrelevante bewiis- Nederlandse beslagrec.ht meer.tot
uitgângspunt te, nemen.'Een'iverstukken bij hetverz o ekvereistzi;'n,
lijkt de Eûropese to¡ts dus soepe- zoek voor Europees',bápkbe$lag
:ler.;Ee
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zal dan uitgebreid gemotivçerd
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Iijkleid van heroverweging, maar
wordt minder.'beschermd fegen
misbruikva4'beslagrecht dan bij
Nederlands bankbeslag.
r{nders dan in Nederland is voor
een verzoek voor Europeesrbankbeblag bovendien geen advocaat
nodþ. Voorhet-voeren van de,na
het beslag in te stellen procedure
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Buropees bankbestag'teæi
beschermd tegen misbruik.
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