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Mevrouw de Stafhouder, 
Mijnheer de Stafhouder, 
Mijnheer de Syndicus, 
 
 
Betreft:  Uniforme toepassing van de Europese Verordeningen inzake betalingsbevel en 

geringe vorderingen binnen de rechtbank van koophandel Antwerpen 
 
 
De Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure 
(afgekort “EBB-Verord.”) heeft een uniforme Europese procedure ingevoerd voor de invordering 
van grensoverschrijdende niet-betwiste schuldvorderingen. Idem voor de Verordening (EG) nr. 
861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen (actueel 2.000,00 
euro). 
 
Hoewel het om ‘uniforme’ procedures gaat, zijn er toch tal van kwesties die niet exhaustief in de 
Verordeningen geregeld zijn en waar het nationaal gerechtelijke recht soelaas moet bieden.  Maar 
in tegenstelling tot onze buurlanden heeft België nog geen implementatiewetgeving uitgevaardigd.    
Deze onopgeloste kwesties geven aanleiding tot afwijkende praktijken tussen de verschillende 
afdelingen van de rechtbank, hetgeen niet bevorderlijk is.      
 
Het directiecomité van de rechtbank heeft daarom beslist om voor de toepassing van twee hoger 
genoemde verordeningen één uniform beleid te voeren.  Tevens heeft het directiecomité er voor 
gekozen om de behandeling van de procedures te centraliseren binnen twee afdelingen nl. afdeling 
Turnhout voor arrondissement Antwerpen en afdeling Hasselt voor arrondissement Limburg.  
 
Een werkgroep binnen de rechtbank heeft een handleiding opgesteld bestemd voor de balie en de 
gerechtsdeurwaarders om deze beroepsgroepen in te lichten over de praktijk die de rechtbank 
vanaf 1 mei 2015 in deze materie zal toepassen.  U treft deze aan in bijlage.  
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Wij zouden het op prijs stellen mocht u vanaf 1 mei 2015 de verzoeken indienen overeenkomstig 
de afspraken vervat in deze handleiding. Dit zal er voor zorgen dat de behandeling van de 
verzoeken vlot en uniform door de rechtbank kan plaatsvinden.  
 
Aarzel niet contact op te nemen met de bevoegde griffiers in het geval u nog praktische vragen 
heeft. De contactgegevens van deze griffiers vindt u ook in de bijgevoegde leidraad.   
 
 
Mag ik u verzoeken deze communicatie te verspreiden onder uw collega’s? 
 
Met de meeste hoogachting, 
T. Van Houtte 
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen 
 
 
 
 

Bijlagen: 
- Leidraad voor de toepassing van de Verordening (EG) nr. 1986/2006 binnen de rechtbank van 

koophandel Antwerpen 
- Leidraad voor de toepassing van de Verordening (EG) nr. 861/2007 binnen de rechtbank van 

koophandel Antwerpen 
 

          


