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HOOFDSTUK 7 

HET OOSTENRIJKSE MAHNVERFAHREN 

7.1 	Inleiding l  

Oostenrijk kent als specifieke procedure voor de inning van geldvorderingen 
het Mahnverfahren. Het Mahnverfahren is de verplicht voorgeschreven 
procedure voor geldvorderingen van beperkte omvang. Een, zij het korte, 
behandeling van het Oostenrijkse Mahnverfahren is gerechtvaardigd omdat 
de procedure, hoewel in haar grondstructuur sterk gelijkend op het Duitse 
Mahnverfahren, op een aantal interessante onderdelen afwijkend geregeld is. 

7.1.1 Kenbronnen 

In Oostenrijk zijn al vanaf het begin van de 19e eeuw naast de algemene 
civiele procedure verschillende bijzondere procedures ingevoerd die bedoeld 
waren om vorderingen van geringe omvang in te stellen. 2  Meerdere 
pogingen werden ondernomen om het algemene procesrecht te herzien en te 
codificeren. Pas in 1898 werd de Oostenrijkse Zivilprozessordnung (OZPO) 
ingevoerd, nadat Franz Klein in 1891 opdracht .gekregen had tot codificatie 
van het procesrecht. 3  Uitgangspunten van de OZPO waren dat de proce-
dures eenvoudig moesten zijn vooral voor kleine zaken, goedkoop zodat er 
voor iedereen gelijke rechtsbescherming zou bestaan, en snel zodat de 
maatschappij zo min mogelijk nadeel zou ondervinden van geschillen tussen 
burgers. 4  De OZPO kreeg door haar bruikbaarheid nationaal en internatio- 

I Mondelinge informatie is in april 1995 verstrekt door Dr. P. Wrabetz en J. Wagner van de 
Osterreichische Rechtsanwaltskammertag, Dr. Kuras en Dr. M. Schneider van het Bundes-
ministerium flir Justiz, W. Pohaska van het Bezirksgericht Innere Stadt Wien en D. Hoyer-
Carhoun van het Kreditschutzverband von 1870. 

2 Sprung 1979, pp. 4-28. Procedures voor vorderingen van geringe omvang zijn de Summar-
patent van 1845, het Mahnverfahren van 1873 en het Bagatellverfahren van 1873, geken-
merkt door een geconcentreerde procesgang. Het Bagatellverfahren stond model voor de 
latere gewone procedure. 

3 Uitgangspunt van de codificatie was een serie artikelen van Franz Klein, getiteld 'Pro 
Futuro'. Nadat hij als hoogleraar het theoretische model ontworpen had, vervaardigde hij 
zelf als chef bij het Ministerie van Justitie het ontwerp voor de civiele rechtsvordering. 

4 Het procesrecht vervulde hier nog een duidelijk maatschappelijke functie. Het kostenaspect 
speelde geen rol. 
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Hoofdstuk 7 

naal waardering en navolging. 5  
Latere maatschappelijke veranderingen maakten hervormingen van het 

procesrecht noodzakelijk. In het bijzonder door de Zivilverfahrensnovelle 
van 1983 is de OZPO belangrijk gewijzigd. Een van de wijzigingen was de 
invoering van een geheel herzien Mahnverfahren. 

7.2 Het Oostenrijkse Mahnverfahren als incassoprocedure 

7.2.1 Inleiding 

Het Oostenrijkse Mahnverfahren 6  wijkt op een aantal onderdelen af van het 
Duitse Mahnverfahren. Bestudering van deze verschillen kan een nuttige 
bijdrage leveren aan ons rechtsvergelijkend onderzoek. Daamaast zijn 
Duitsland en Oostenrijk de enige Europese landen die een op hun eigen 
procedure toepasselijke geautomatiseerde verwerking ingevoerd hebben. 

In Oostenrijk wordt het geautomatiseerde Mahnverfahren in 95% van alle 
contentieuze zaken bij het Bezirksgericht gevolgd; het handmatige Mahn-
verfahren in ongeveer 1,5% en de resterende 3,5% wordt op andere wijze 
ingeleid. 7  

Het Oostenrijkse Mahnverfahren heeft ten doel de schuldeiser op snelle en 
eenvoudige wijze een executoriale titel te verschaffen tegen zijn schuldenaar 
voor een qua omvang beperkte geldvordering. De geheel schriftelijke proce-
dure vangt aan met een bij het Bezirksgericht in te dienen Mahnklage. g  
Indien de vordering ontvankelijk is en de gegrondheid ervan vaststaat, 

5 Sprung 1979, P.  4, 'Josef Kohler forderte liberhaupt, Deutschland mtige anstelle seines 

ZPO von 1877 die OZPO 1898 rezipieren'. H.W. Fasching, Lehrbuch des osterreichischen 

Zivilprozessrechts, Wien 1990, p. 28: Beinvloed werden de Duitse ZPO en de Scandina-

vische procesrechtsstelsels. In Zweden werd de geconcentreerde procedure en mondelinge 

behandeling overgenomen. In Nederland werd in 1907 tijdens de vergadering van de 

Nederlandse Juristen Vereniging door J.P.A.N. Carob en J.C. Post aandacht besteed aan 

her Oostenrijkse procesrecht: Handelingen Nederlandse Juristen Vereniging, 1907, p. 70 en 
pp. 127-131. 

6 Par. 448 - par. 453a OZPO. 
7 Voor 1993 gelden de volgende absolute cijfers: Van het totaal van 773.802 contentieuze 

civiele zaken zijn 658.178 geautomatiseerde Mahnverfahren, 14.776 handmatige Mahnver-
fahren en 100.848 door een andere wijze van inleiding. Onder een andere wijze van 

inleiding worden de zaken verstaan die rechtstreeks met een eis in de contentieuze 

procedure ingeleid worden omdat het bijvoorbeeld geen zuivere geldvorderingen betreft: 

Statusbericht der Applikation MV, 31 december 1993. 
8 Het Bezirksgericht is te vergelijken met het Nederlandse kantongerecht. 
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vaardigt de Rechtspfleger een Zahlungsbefehl uit. De schuldenaar wordt niet 
gehoord. De schuldenaar kan binnen veertien dagen Einspruch instellen met 
het gevolg dat het Zahlungsbefehl zijn werking verliest en van rechtswege 
overgaat in een gewone contentieuze procedure. Wordt geen Einspruch 
ingesteld dan verkrijgt de schuldeiser op snelle en eenvoudige wijze een 
executoriale tite1. 9  

Op elk van deze kenmerken zal hiema worden ingegaan. 

7.2.2 Historie 

Het Oostenrijk.e Mahnverfahren 

Sinds 1873 kende Oostenrijk een Bagatellverfahree voor het procederen 
in kleine zaken bij het Bezirksgericht. Deze wettelijke regeling was 
verplicht voorgeschreven voor geschillen van een beperkte omvang en 
voldeed tot aan de Eerste Wereldoorlog goed. Er werd een wezenlijke 
versnelling en kostenbesparing bereikt ten opzichte van de gewone proce-
dure voor de resterende contentieuze zaken voor het Bezirksgericht. Het was 
echter geen bijzondere procedure maar een vereenvoudigde gewone proce-
dure bij het Bezirksgericht. Na de Eerste Wereldoorlog ging het Baga-
tellverfahren steeds langer duren en was ook nauwelijks meer goedkoper 
dan de gewone procedure. Daardoor verloor zij haar belang. Door de Zivil-
verfahrensnovelle van 1983, die het burgerlijk procesrecht hervormde, werd 
het Bagatellverfahren afgeschaft en werd ter vervanging het Mahnverfahren 
ingevoerd dat in 1986 in werking trad. Het Mahnverfahren bestond reeds 
sinds 1873 als een speciale procedure ter verkrijging van een executoriale 
titel voor in redelijkheid niet te betwisten geldvorderingen", maar werd in 
gewijzigde vorm tot een gewone procedure voor het Bezirksgericht omge-
bouwd. 

In Oostenrijk wordt 90% van het totaal aantal vorderingen bij het 
Bezirksgericht ingesteld; dit is bevoegd voor vorderingen tot 100.000 Osch. 
Omdat het om zo'n groot percentage zaken gaat zou de procedure voor het 
Bezirksgericht op eenvoudige, snelle en goedkope wijze moeten leiden tot 
een doelmatige afhandeling van een groot aantal zaken: het Mahnverfahren 

9 Einspruch is enigszins te vergelijken met het Nederlandse verzet. Zie verder 7.2.5.3. 
10 Bagatellgesetz, 27 april 1873, RGB1 nr. 66. 
11 Fasching 1990, p. 822; Schoibl 1987, p. 43: Mahngesetz 27 april 1873, RGB1 67. Het uit 

het Hannovers-Pruisische recht overgenomen Mahnverfahren dat met een Mahngesuch 
aanving en zonder de schuldenaar te horen een titel opleverde is als procedure nooit tot 
bloei gekomen. Het Mahnverfahren heeft vanaf 1873 tot de Zivilverfahrens-Novelle 1983 
eigenlijk geen wezenlijke juridische wijzigingen gekend. 
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werd hiervoor bijzonder geschikt geacht. Daarom is gekozen voor een 
verplicht Mahnverfahren als inleiding van alle procedures voor zuivere 
geldvorderingen. Na een overgangsperiode van enkele jaren werd op 
1 januari 1986 het verplichte Mahnverfahren ingevoerd en kreeg de automa-
tisering van het Mahnverfahren (ADV) tevens Cen wettelijke basis.' In 
1990 werd het elektronische Mahnverfahren wettelijk geregeld." 

Bij invoering van het verplichte Mahnverfahren werd uitgegaan van 
800.000 zaken per jaar." 

7.2.3 	Bevoegdheid 

7.2.3.1 Absolute en relatieve bevoegdheid 

Er zijn geen specifieke bepalingen die de absolute en relatieve bevoegdheid 
in het Mahnverfahren regelen. Omdat het Mahnverfahren een gewone proce-
dure bij het Bezirksgericht is, bepaalt dit tevens de absolute bevoegdheid 
van de Bezirksrichter. 

De relatief bevoegde rechter is de rechter die in de procedure bevoegd is 
nadat Einspruch is ingesteld. In het algemeen is dit de rechter van de woon-
of verblijfplaats van de gedaagde. Bij de invoering van de automatisering is 
er niet voor gekozen om Bezirksgerichten, althans voor de geautomatiseerde 
behandeling, te concentreren tot enkele grote gerechten, maar is de behan-
deling bij het relatief bevoegde gerecht gebleven: dat bood de mogelijkheid 
om bij Einspruch de zaak direct in de gewone procedure voort te zetten. 15  

12 Fasching 1990, p. 809. Naast de invoering van het geautomatiseerde Mahnverfahren zijn 
sinds 1980 ook andere belangrijke onderdelen van het civiele recht geautomatiseerd. 
Oberhammer 1995, pp. 7-13. 

13 Par. 89 a-g Gerichtsorganisationsgesetz. Onder het automatische Mahnverfahren worden 
alle Mahnklagen begrepen die geautomatiseerd verwerkt worden, dus ook de elektronische 
Mahnklagen. Onder het elektronische Mahnverfahren worden alleen die zaken verstaan die 
via elektronische overbrenging ingesteld worden. 

14 In 1986, het jaar van invoering van het Mahnverfahren bedroeg het totaal aantal civiele 
contentieuze zaken inclusief verkeerszaken en familiezaken, 141.311 waarvan 88.72% in 
het Mahnverfahren. In 1987 was dit reeds 507.674 (90.63% Mahnverfahren) en is vervol-
gens opgelopen tot 773.802 zaken (ca. 87% Mahnverfahren) in 1993: Statusbericht der 
Applikation MV, 1993. Familiezaken vangen slechts met een Mahnverfahren aan als het 
onderhoudsuitkeringen betreft die opeisbaar zijn. 

Is In tegenstelling tot Duitsland heeft Oostenrijk eerst een ontwerp voor een Mahnverfahren 
gemaakt en pas daama is onderzocht of deze procedure geschikt zou zijn voor een 
geautomatiseerde venverking. De procedure heeft geen wezenlijke verandering hoeven te 

(Wordt vervolgd...) 
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7.2.3.2 Functionele bevoegdheid 

7.2.4 	Ontvankelijkheidsvereisten 

Het Oostenrijkse Mahnverfahren 

Voor de verdere verwerking is een zekere mate van centralisatie ingevoerd, 
en wel als volgt. In Wenen bevindt zich het centrale Bundes Rechenzentrum 
met als onderdeel daarvan de centrale Poststrasse. Het centrale Rechen-
zentrum ontvangt en verwerkt de via de computer aangeleverde gegevens 
van de bij de Bezirksgerichten ingevoerde Mahnklagen. Het Zahlungsbefehl 
of bij afwijzing ervan het bericht dat de Mahnklage niet ontvankelijk is, en 
andere schriftelijke mededelingen worden hier uitgeprint en geadresseerd. 
De Poststrasse zorgt bovendien voor de verzending aan de partijen.' 

Functioneel bevoegd om de Mahnklage te beoordelen is de Rechtspleger." 
De Oostenrijkse Rechtspfleger is in zijn opleiding en bevoegdheden te 
vergelijken met de Duitse Rechtspfleger. De Rechtspfleger was voor 1983 
slechts bevoegd op enkele rechtsgebieden. Met de invoering van het 
verplichte Mahnverfahren is de bevoegdheid van de Rechtspfleger uitgebreid 
tot de gehele behandeling hiervan. Omdat de bijscholing van de Rechts-
pfleger tijd vergt, kan slechts in een deel van Oostenrijk het Mahnverfahren 
door de Rechtspfleger worden afgehandeld, elders wordt zij door een rechter 
behandeld. Op termijn zal de bevoegdheid echter geheel bij de Rechts-
pfleger komen te liggen. 

Het Mahnverfahren is verplicht voorgeschreven voor alle geldvorderingen 
tot 100.000 Osch. 18  Als gevolg van de invoering van het verplichte 
Mahnverfahren is het percentage zaken waarin Einspruch wordt ingesteld, 
zoals te verwachten was, in de beginperiode toegenomen en wel tot 15%.' 9  

15(...vervolg) 
ondergaan om deze technische verwerking mogelijk te maken; aldus Lechner 1991, p. 51; 
Kalmus 1985, pp. 705-710. 

16 Hiervoor bestaat een computernetwerk onder de naam ADV-Netz Justiz. 
17 Par. 16 I Nr. 1 Osterreichisches Rechtspflegergesetz (ORpflG). Zie voor de Duitse 

Rechtspfleger par. 6.2.3.3. 
18 Paragraaf 448 OZPO. 
19 Lechner 1991, p. 36: \Jo& 1983 werd in ca. 3,3% van de zaken verzet ingesteld; dit 

percentage steeg na invoering van het verplichte Mahnverfahren tot ca. 15%. Van het 
totaal aantal Mahnverfahren volgde in slechts 1,4% een beslissing op tegenspraak. 

(Wordt vervolgd...) 
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Vanaf 1990 heeft het percentage zich echter gestabiliseerd op ongeveer 
10%. 

Het Mahnverfahren staat alleen open als de geldvordering opeisbaar is en 
niet van een tegenvordering afhankelijk. De schuldenaar moet een bekende 
woon- of verblijfplaats in Oostenrijk hebben. Wordt naast de geldvordering 
een andere vordering ingesteld, zoals een verklaring voor recht, dan moet de 
gewone procedure gevoerd worden." 

Hoewel procesvertegenwoordiging bij het Mahnverfahren niet vereist is, 
wordt in 70% van de zaken een advocaat en in 10% van de zaken een 
andere gemachtigde ingeschakeld. Slechts 17,5% van de zaken wordt zonder 
vertegenwoordiger gevoerd.' 

7.2.5 	Procedure 

7.2.5.1 Inleidend processtuk: de Mahnklage 

De Mahnklage die door de schuldeiser bij het bevoegde Bezirksgericht 
wordt ingediend moet alle fonnele gegevens vermelden en qua inhoud 
voldoen aan een gewone eis." Dit is noodzakelijk omdat de Ma/ink/age 
het enige inleidend processtuk is ook als Einspruch wordt ingesteld tegen 
het Zahlungsbefehl. Hierin verschilt de Ma/ink/age van het Duitse Mahn-
bescheid. 23  Paragraaf 453 OZPO bepaalt de inhoud van het verplichte 
formulier voor het geautomatiseerde Mahnverfahren. In het algemeen moet 
van het verplicht voorgeschreven formulier gebruik gemaakt worden; 
grootgebruikers kunnen echter ook gebruik maken van eigen formulieren. 
De grondslag en omvang van de vordering moeten gesteld worden en er 

19(...vervolg) 

Ondanks de toename van het percentage verzet werd het doel van de Oostenrijkse 

wetgever bereikt; door het verplichte Mahnverfahren werden meer geschillen via het 

Mahnverfahren afgehandeld. Werd voor 1986 ongeveer 60% van de zaken in het 

Mahnverfahren afgehandeld, dit nam toe tot ongeveer 90%. 
20 Zie noot 7, hoofdstuk 7; gemiddeld werd 13.03% buiten het Mahnverfahrcn om ingesteld: 

Statusbericht der Applikation MV, 31 december 1993. 

21 Bosina e.a. 1987, p. 221. In 2,5% van de zaken treedt een ander soon vertegenwoordiger 

op, zoals een wettelijk vertegenwoordiger. 
22 Par. 226 OZPO en par. 449 sub 2 OZPO. Zie voor een voorbeeld van het Oostenrijkse 

formulier: Bijlage 3. 

23 De Duitse advocaat hoeft slechts de formele gegevens te vermelden, maar geen eis te 

formuleren. Dit zijn eenvoudige werkzaamheden en het salaris kan dan ook gering zijn. 

De Oostenrijkse advocaat moet zowel de formele gegevens vermelden als de eis opstellen. 
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Het Oostenrijkse Mahnverfahren 

vindt een toetsing naar de gegrondheid en ontvankelijkheid van de 
vordering plaats.' Op het formulier kan aangegeven worden welke bewijs-
middelen aanwezig zijn. Hoewel de opgave hiervan niet verplicht is, wordt 
het wet aangeraden, omdat de schuldenaar hierdoor beter kan besluiten of 
hij al dan niet Einspruch in zal stellen. De bewijsmiddelen hoeven pas 
overgelegd te worden nadat Einspruch tegen het Zahlungsbefehl is ingesteld. 

Als de schuldeiser gebruik maakt van de mogelijkheid om op het formu-
lier zijn bankrekeningnummer te vermelden dan wordt gelijk met het 
Zahlungsbefehl een stortingsformulier gereed gemaakt en meegezonden.' 

De afwijzing van de Mahnklage vindt plaats als niet aan de formele 
vereisten voldaan is. De meest voorkomende grond voor afwijzing is de 
keuze van het onjuiste relatief competente Bezirksgericht. Een verwijzing 
naar een contradictoire procedure is ook mogelijk.' Slechts een gering 
aantal zaken wordt afgewezen. 27  

Wordt de Mahnklage door de Rechtspfleger ontvankelijk en gegrond 
verklaard, dan wordt het Zahlungsbefehl uitgevaardigd. 

7.2.5.2 Het Zahlungsbefehl 

Het Zahlungsbefehl moet vermelden dat de schuldenaar binnen veertien 
dagen de hoofdvordering met bijkomende kosten moet betalen en bij 
bestrijding van de vordering Einspruch kan instellen. Het formulier waarop 
Einspruch ingesteld kan worden, wordt bij het Zahlungsbefehl bijgevoegd. 
Aangegeven moet worden dat als gevolg van het instellen van Einspruch het 
Zahlungsbefehl haar kracht verliest en het Mahnverfahren overgaat in een 
gewone contradictoire procedure. Er staat geen beroep of cassatie tegen het 

24 In de praktijk komt de toetsing echter neer op een zuiver formele toetsing, overeenkomend 
met de toetsing bij een verstekvonnis in Nederland. 

25 Ongeveer 10% van de vorderingen worden hiermee voldaan, aldus M. Schneider. 
26 Lechner 1991, p. 160: hiertoe worden die zaken gerekend die weliswaar met een eis 

beginnen maar niet ontvankelijk zijn in het Mahnverfahren en ook de Mahnklagen die 
ongegrond zijn verklaard. De Rechtspfleger dient deze zaken aan de rechter voor te 
leggen. De rechter kan vervolgens een zittingsdag vaststellen voor een mondelinge 
behandeling. In de statistische gegevens gaat het hier om de zaken die op andere wijze dan 
met een Mahnverfahren zijn aangevangen. 

27 Bosina e.a. 1987, p. 218. Ter voorbereiding van het ADV-project werden in de jaren 
1981-1983 statistische gegevens verzameld over het aantal en de soort zaken. Het 
percentage afgewezen zaken bedroeg toen 1,4%. 
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Zahlungsbefehl open. Het rechtsmiddel Rekursn  dat tegen beslissingen 
anders dan vonnissen openstaat, kan tegen de proceskostenveroordeling in 
het Zahlungsbefehl ingesteld worden; het Zahlungsbefehl zelf blijft erdoor 
onaangetast. Indien geen betaling plaatsvindt en geen Einspruch wordt 
ingesteld, verkrijgt het Zahlungsbefehl executoriale kracht. Het Zahlungs-
befehl staat gelijk met een vonnis en gaat na het verstrijken van de termijn 
voor Einspruch in kracht van gewijsde. 29  De schuldeiser ontvangt vervol-
gens een voor tenuitvoerlegging vatbare grosse in de vorm van het oor-
spron kel ij ke Zahlungsbefehl. 

7.2.5.2.1 Zustellung van het Zahlungsbefehl 

Het Zahlungsbefehl wordt de schuldenaar samen met de Mahnklage van 
ambtswege door de griffie zugestellt." De Zustellung vindt plaats door een 
postbeambte en in gebieden waar geen postbestelling plaatsvindt, door een 
ambtenaar van de rechtbank of de gemeente en is een ambtelijke uitreiking 
van het Zahlungsbefehl. Een Zustellung door openbare bekendmaking, zoals 
denkbaar in geval de schuldenaar geen bekende verblijfplaats heeft, is niet 
mogelijk. Indien pas bij de Zustellung blijkt dat de schuldenaar geen 
bekende woon- of verblijfplaats heeft, wordt in de praktijk het Zahlungs-
befehl buiten werking gesteld en de zaak voortgezet in de gewone contra-
dictoire procedure. 

Indien de Zustellung in persoon niet mogelijk is door vakantie of bijvoor-
beeld ziekenhuisopname moet in elk geval een tweede poging ondemomen 
worden. Pas daama wordt het Zahlungsbefehl op het postkantoor achter-
gelaten. 31  

28 Het rechtsmiddel Rekurs komt overeen met ons rechtsmiddel hoger beroep. 
29 Lechner 1991, pp. 10-12: Het Zahlungsbefehl wordt niet gelijk gesteld met een verstek-

vonnis. Oostenrijk kent bij de Bezirksgericht-procedure voor de schuldenaar geen 

verplichting om schriftelijk te antwoorden. Ze kennen een `strenges Mundlichkeitsprinzip'. 

Omdat het Mahnverfahren, in tegenstelling tot de gewone procedure, een geheel schrifte-

lijke procedure is, is een verstekvonnis hier uitgesloten. Alleen bij niet verschijnen voor de 
mondelinge behandeling volgt een verstekvonnis. 

30 Fasching 1990, pp. 272-277: Het gerechtelijk stuk mag door de schuldenaar niet 

geweigerd worden. Als uitgangspunt geldt dat het stuk in dat geval geacht wordt in 

ontvangst genomen te zijn. Het zou anders athangen van de wit van de schuldenaar of een 
stuk hem wel of niet bereikt heeft. 

31 Het is in Oostenrijk mogelijk en niet ongebruikelijk om langere afwezigheid op het 
postkantoor te melden. 
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Na de Zustellung van het Zahlungsbefehl begint de termijn van veertien 
dagen te lopen waarbinnen de schuldenaar Einspruch kan instellen. De 
schuldeiser kan het Zahlungsbefehl niet eerder executeren dan na het 
verstrijken van deze termijn. 

7.2.5.3 Einspruch 

Het Oostenrijkse Mahnverfahren 

Door invoering van het verplichte schriftelijke Mahnverfahren wilde de 
wetgever bereiken dat het streng mondelinge karakter van de gewone 
procedure afgezwakt zou worden. Door een voorzichtige verschuiving van 
de mondelinge behandeling naar een schriftelijke moest niet alleen de 
procedure bekort worden, maar ook de toegang voor de schuldenaar vereen-
voudigd worden. 32  De schuldenaar mocht dan ook niet, indien hij tegen-
spraak wenste te voeren, belast worden met het instellen van een inhoudelijk 
ingewikkeld schriftelijk verweer. 33  Daarom moest het instellen van 
Einspruch eenvoudig zijn. 34  Voldoende is, aldus § 451 OZPO, dat uit het 
geschrift duidelijk blijkt dat de schuldenaar Einspruch wil instellen, zonder 
dat het noodzakelijk is de gronden hiervoor te vermelden. Het is ook 
mogelijk om tegen een gedeelte van de vordering Einspruch in te stellen. 

In 1993 werd in gemiddeld 10% van het totaal aangebrachte zaken 
Einspruch ingesteld. Wordt het geautomatiseerde Mahnverfahren vergeleken 
met het handmatige Mahnverfahren dan blijkt hieruit dat in het handmatige 
Mahnverfahren in 33.47% van de zaken Einspruch wordt ingesteld en 
daarmee opmerkelijk afwijkt van het percentage in het geautomatiseerde 
Mahnverfahren dat op 9.30% komt. Dit verschil is te verklaren uit het felt 
dat de handmatige Mahnklagen in hun aard ingewikkelde en a-typische 
zaken zijn, zoals verkeerszaken, zodat het instellen van Einspruch niet 
verwonderlijk is. 

Hoewel in 1993 de Mahnverfahren-limiet verhoogd werd van 75.000 

32 Sinds de invoering van de OZPO in 1898 was alleen de mondelinge behandeling mogelijk. 
Reden hiervoor was dat grote delen van de bevolking analfabeet waren. Tegenwoordig 
hebben mensen er echter meer problemen mee om op tijd op een terechtzitting te 
verschijnen: aldus Lechner 1991, P.  35. 

33 Dit was van wezenlijk belang omdat partijen in persoon kunnen procederen in het 
Mahnverfahren; § 451 OZPO. 

34 Einspruch is geen rechtsmiddel in die zin dat een hogere rechter de zaak opnieuw 
beoordeelt. In Oostenrijk is Einspruch een Rechtsbehelf. Hiertoe behoren alle verzoeken 
die ten doel hebben een wijziging of opheffing van een rechterlijke beslissing of van een 
rechtsgevolg (zoals verstek) door een nieuwe rechterlijke beslissing te verkrijgen: Fasching 
1990, pp. 844-845. 
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Osch tot vorderingen van 100.000 Osch, heeft deze verhoging geen 
wijziging gebracht in het percentage van 10% van de zaken waarin 
Einspruch wordt ingesteld. 

Door het instellen van Einspruch verliest het Zahlungsbefehl zijn werking. 
De zaak wordt van rechtswege voortgezet in de gewone procedure voor het 
Bezirksgericht.' Verwijzing is hierbij in het algemeen niet noodzakelijk 
omdat het Mahnverfahren ingesteld wordt bij de Bezirlcsrichter die in de 
gewone procedure bevoegd zou zijn. 

Omdat de schuldeiser reeds een volledige eis (Mahnklage) heeft inge-
diend, kan de rechter meteen een zittingsdag voor de mondelinge behan-
deling vaststellen. Partijen ontvangen hiervoor de oproep bij dagvaarding, 
Indien het Mahnverfahren geautomatiseerd verloopt worden deze medede-
lingen via de centrale Poststrasse in Wenen verwerkt en verzonden. Door 
het verplichte Mahnverfahren vooraf te doen gaan aan de gewone procedure 
wordt de term ijn van de totale procedure ten hoogste verlengd met de 
termijn van veertien dagen van de Einspruch. 

7.2.6 Kosten 

Griffierechten zijn voor alle procedures bij het Bezirksgericht gelijk. Ook is 
geen extra griffierecht verschuldigd als het Mahnverfahren na Einspruch 
wordt voortgezet in een contradictoire procedure. Om het elektronische 
Mahnverfahren aantrekkelijk te maken is het griffierecht 50 Osch lager dan 
in het gewone automatische Mahnverfahren. Voor vorderingen tot 2000 
Osch bedraagt het griffierecht 220 Osch en het verloopt progressief tot 
2.910 Osch voor vorderingen van 50.000 tot 100.000 Osch.' 

Hoewel procesvertegenwoordiging door een advocaat in het Mahnver-
fahren niet verplicht is, leert de ervaring dat in 80% van alle zaken die op 
tegenspraak eindigen partijen zich laten vertegenwoordigen. Laat een partij 
zich vertegenwoordigen dan is dit meestal een advocaat.' Het salaris van 
de advocaat is wettelijk geregeld en kent een progressief tarief. Er wordt 
echter gedifferentieerd naar soort zaken en de moeilijkheidsgraad. Voor 

35 Zie § 452 OZPO. 
36 Een Oostenrijkse Schilling is thans (februari 1996) ongeveer f 0.16. 
37 Fasching 1990, pp. 222 en 235; vertegenwoordiging door onbevoegden, waartoe ook 

incassobureaus gerekend worden, is verboden. De kostenregeling is neergelegd in nr. 913 
Verordnung des Bundesministers fur Justiz tiber den Normalkostentarif, 24 november 
1994. 

216 



7.2.7 Termijn van de procedure 

7.2.8 Automatisering 

Het Oostenrijkse Mahnverfahren 

vorderingen uit geldlening,. huurprijzen, en koopzaken geldt een laag tarief. 
Voor vorderingen tot 500 Osch is het salaris in dat geval 232 Osch, voor de 
hoogste categorie van 75.000 tot 100.000 Osch bedraagt het salaris 2.910 
Osch." Voor vorderingen tot 500 Osch is bij inschakeling van een advo-
caat en BTW het totaal verschuldigde bedrag 498,40 Osch. 

Buitengerechtelijke kosten kunnen in het Mahnverfahren gevorderd 
worden voor zover zij redelijk en noodzakelijk zijn en uitsluitend kosten 
betreffen die voorafgaande aan een gerechtelijke procedure gemaakt zijn. 

De termijn van de procedure vanaf de indiening van de Mahnklage op de 
griffie of de overbrenging van de elektronische Mahnklage bij Radio-
Austria tot aan de Zustellung van het Zahlungsbefehl duurt ongeveer een 
week. Hierbij maakt het geen verschil of het elektronische, automatische of 
handmatige Mahnverfahren gevolgd wordt. Het Zahlungsbefehl krijgt kracht 
van gewijsde als de termijn van veertien dagen om Einspruch in te stellen 
verlopen is. De schuldeiser beschikt in het Mahnverfahren dus na drie 
weken over een executoriale titef. 

Wordt na Einspruch de procedure op tegenspraak voortgezet dan kan de 
procedure wel 4 a 5 maanden duren. 39  

De Minister van Justitie heeft op grond van § 453 OZPO de bevoegdheid de 
gerechten aan te wijzen die aangesloten worden op de geautomatiseerde 
verwerking van het Mahnverfahren. Hierbij zal hij rekening moeten houden 
met de technische en personele mogelijkheden die aanwezig zijn bij het 
Bezirksgericht dat voor automatisering in aanmerking komt. Er heeft geen 
centralisatie plaats van de geautomatiseerde verwerking. Het eerste 
geautomatiseerde Bezirksgericht was in 1986 Wenen. Sedert medio 1989 
zijn alle 201 Bezirksgerichten aangesloten op het geautomatiseerde systeem. 
Sinds 1990 bestaat de mogelijkheid van elektronische overbrenging van 

38 Het hoge tarief daarentegen is voor vorderingen tot 500 Osch in plaats van 232 Osch, 
622,60 Osch. 

39 Schrillelijke gegevens van het Bundesministerium fur Justiz, Dr. Ihor Tarko, Wenen, 
januari 1995. 
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Mahnklagen (EDV).' 

Het belangrijkste doel van de geautomatiseerde verwerking van het 

Mahnverfahren is de technische ondersteuning hiervan voor het gereed 

maken en uitvaardigen van het Zahlungsbefehl. Om een doelmatige verwer-

king te bereiken is een verplicht formulier ingevoerd. Het formulier is 

zodanig ingericht dat de eiser op eenvoudige en zekere wijze hiervan 

gebruik kan maken. 4 ' 

Van aanvang af is het aandeel van het geautomatiseerde Mahnverfahren 

zeer groot geweest, namelijk 95% tegenover een handmatige verwerking 

van het Mahnverfahren van ongeveer 1.5%. De overige zaken worden 

buiten het Mahnverfahren ingesteld. Onder automatische verwerking worden 

alle zaken begrepen die op een formulier bij het Bezirksgericht aangeleverd 

worden, en vervolgens op de griffie in de computer worden ingevoerd. In 

sommige gevallen, namelijk als het aantal in te voeren gegevens zeer 

omvangrijk is, kan alleen het handmatige Mahnverfahren gevolgd worden. 

Dat kan het geval zijn als de in te stellen vordering ingewikkeld is of als er 

meerdere partijen bij de zaak betrokken zijn. 

Vanaf de invoering van het elektronische Mahnverfahren in 1990 heeft tot 

1 juli 1994 de advocatuur een monopoliepositie in dit systeem gehad; 

daarna is de EDV ook voor bepaalde andere groepen procederenden open-

gesteld. De reden hiervoor was dat met de EDV een geheel nieuw terrein 

betreden werd waarin eerst ervaring opgedaan moest worden. De advocatuur 

kwam hiervoor het meest in aanmerking omdat haar aansprakelijkheid 

publiekrechtelijk geregeld is, maar ook omdat de advocatuur in 70% van de 

zaken reeds als vertegenwoordiger optrad. Sinds 1 juli 1994 kunnen ook 

banken, verzekeringsmaatschappijen, kerkgenootschappen en bepaalde 

openbare instellingen toestemming krijgen het elektronische Mahnverfahren 

te volgen. 42  De gebruikers van het elektronische Mahnverfahren moeten 

40 EDV is Elektronische Datenverarbeitung. 
41 KiNzi 1986, p. 433. Schrijver meent dat het formulier veel te ingewikkeld is en dat zelfs 

een juridisch geschoolde eiser er moeite mee zal hebben. Hij is ook tegenstander van het 
verplichte Mahnverfahren. Vooral bij ingewikkelde vorderingen waarin venveer verwacht 
wordt, kan de omschrijving van de eis in veel gevallen tot problemen leiden. Het 
formulier biedt hier onvoldoende ruimte voor een omvangrijke omschrijving. 

42 Par. 89a tot 89g Gerichtsorganisationsgesetz. Bosina c.a. 1987, p. 221; Bosina e.a. 1990, 
p. 15. In april 1995 werd de volgende informatie verstrekt: van de 3000 advocaten (op 7 
miljoen inwoners) werkten ongeveer 500 met elektronische overdracht. Het opzetten van 
een elektronisch systeem heeft een moeizame start gehad omdat dat voor veel advocaten, 
die in Oostenrijk vaak denmanskantoren vormen, een te kostbare investering was. Na een 
aanloopperiode van een aantal jaren begint het nu goed te functioneren. Van het totaal 

(Wordt vervolgd...) 
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7.2.9 Executeerbaarheid van de titel 

Het Oostenrijkse Mahnverfahren 

hun gegevens langs elektronische weg overbrengen naar een ontvangst-
station Radio-Austria43 : Radio Austria verzamelt de binnengekomen Mahn-
klagen, toetst deze op technisch juiste aanlevering en enkele formele 
vereisten waaronder de hoogte van de vordering en zendt het totaal aantal 
binnengekomen Mahnklagen eenmaal in de vierentwintig uur door aan het 
Bundes Rechenzentrum in Wenen." Vanuit het Bundes Rechenzentrum 
worden de Mahnklagen naar de bevoegde Bezirksgerichten doorgevoerd. 
Hier vindt door de Rechtspfleger of rechter een toetsing plaats en verloopt 
de procedure verder op de gebruikelijke wijze. 

De schuldeiser kan op het verplichte formulier zijn bank- of postrekening-
nummer vermelden waarop de schuldenaar de vordering kan voldoen. Hier-
toe wordt bij de Poststrasse een stortingsformulier uitgeprint en met het 
Zahlungsbefehl aan de schuldenaar toegestuurd. In 70 tot 80% van de zaken 
wordt het rekeningnummer opgenomen. Schuldenaren betalen in 10% van 
deze zaken vervolgens de vordering.' 

Blijft betaling achterwege dan is de executie van het Zahlungsbefehl 
opgedragen aan het bevoegde Exekutionsgericht of aan het Bezirksgericht 
dat het Zahlungsbefehl heeft afgegeven. De toestemming voor de executie 
wordt verkregen via een speciaal te voeren procedure. In hoeverre de exe-
cutie een positief resultaat oplevert, in die zin dat de vordering geheel 
voldaan wordt, is onbekend." De meest voorkomende wijze van executie 

42(.. vervolg) 
aantal Mahnverfahren wordt nu 30% elektronisch overgebracht. De rechtspersonen die 
sinds juli 1994 met elektronische overdracht werken, schakelen hiervoor toch nog vaak 
een advocaat in, alhoewel procesvertegenwoordiging in het Mahnverfahren niet verplicht 
is. 

43 Radio-Austria AG in Wenen is een overheidsbedrijf voor telecommunicatie. Voor de 
Mahnklagen die via de EDV worden aangeleverd geldt als aanvangsdatum de dag van 
binnenkomst bij Radio-Austria. 

44 Slechts een gering percentage van 1 tot 2% wordt wegens gebreken door Radio-Austria 
afgewezen. Bij de Bezirksgerichten wordt ook slechts een klein percentage afgewezen. 

45 Informatie van Dr. M. Schneider, Bundesministerium fur Justiz, Wenen, april 1995. 
46 Een verdere ontwikkeling in het geautomatiseerde civiele procesrecht is de automatisering 

van het Exekutionsverfahren: Exekutionsordnungs-Novelle, 1995 (Ministerialentwurf). 
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is loonbeslag.' 

7.2.10 Buitengerechtelijke incasso in Oostenrijk 

In Oostenrijk is voor incassobureaus sinds juli 1993 een vestigingsvergun-
ning vereist. Om de vergunning te verkrijgen moet een soort examen 
afgelegd worden. De vergunning kan ingetrokken worden indien het bureau 
de incassopraktijk in diskrediet brengt. In het totaal zijn er 120 vergun-
ningen afgegeven, waarvan 60 aan incassobureaus, die zich actief met 
incasso bezighouden. De Inkasso Verein Osterreich (IVO) telt 25 vrijwillige 
leden." 

Hoewel de titel in het Mahnverfahren snel verkregen wordt, is de tijd die 
nodig is om tot tenuitvoerlegging te kunnen overgaan zeer lang. Volgens de 
informatie kan dit zes tot acht maanden duren. Om die reden wordt vaak de 
voorkeur gegeven aan buitengerechtelijke incasso. In ongeveer 75% van de 
zaken wordt binnen zes tot acht weken de vordering gind. Van de overige 
zaken gaat 20% tot 25% verder in een gerechtelijke procedure, afhankelijk 
van de vraag of de schuldenaar solvent is. De effectiviteit van de gerech-
telijke procedure is zeer verschillend. Dit hangt ondermeer af van de `soore 
schuldenaar: of dit een particulier of een bedrijf is, en de ouderdom van de 
vordering. Gemiddeld wordt echter nog eens 55% geind zodat uiteindelijk 
langs deze weg 10% van het totaal aantal vorderingen onvoldaan blijft. 
Voor incassobureaus is de gerechtelijke incasso via het Mahnverfahren een 
extra kostenbelasting omdat zij niet als gemachtigde mogen optreden en 
daarom steeds een advocaat moeten inschakelen. Ook kunnen in het Mahn-
verfahren de gemaakte buitengerechtelijke kosten slechts meegevorderd 
worden voor zover zij redelijk en noodzakelijk waren. 

47 Loonbeslag vindt plaats door het Bezirksgericht. Bij het Bezirksgericht kan via de 
Drittschuldneranfrage het adres van de werkgever opgevraagd worden en het bestaan van 

een eventuele vordering. Beslag op roerende zaken door een deurwaarder komt niet veel 
voor omdat het weinig oplevert. 

Informatie verkregen van D. Hoyer-Carhoun, van het Kreditschutzverband von 1870 

Wenen. Het is naast zijn taak inzake kredietinformatie, het grootste incassobureau in 

Oostenrijk en houdt zich bezig met de inning van vorderingen uit geldleen. In Wenen 

heeft het kantoor 30 medewerkers en in de rest van het land 45. Het aantal clienten is 

15.000; die zorgen voor 300.000 tot 400.000 schuldvorderingen per jaar ( het aantal 
Mahnverfahren per jaar bedraagt ongeveer 700.000). 
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7.2.11 Afsluitende opmerkingen 

Het Oostenrijkse Mahnverfahren 

De Oostenrijkse wetgever heeft gekozen voor een verplicht Mahnverfahren 
voor zuivere geldvorderingen van beperkte omvang. Er is voorrang gegeven 
aan een eenvoudige en snelle procedure waarbij bewust gekozen is voor de 
eenvoudige mogelijkheid van Einspruch. De bescherming van de schulde-
naar wordt enerzijds gewaarborgd door de beperking van de omvang van de 
vordering, anderzijds door de controlerende functie van de Rechtspfleger of 
de rechter, die nagaat of aan de formele vereisten voldaan is en of de 
vordering gegrond is. 

Bij de overweging om het Mahnverfahren voor alle, dus ook voor 
betwiste geldvorderingen verplicht te stellen, is de vraag aan de orde 
geweest of schuldeisers niet in een ongunstiger positie kwamen als in een 
met zekerheid te betwisten zaak toch eerst het Mahnverfahren gevolgd zou 
moeten worden. De wetgever meende dat de schuldeisers hiervan nauwelijks 
nadeel hoefden te ondervinden omdat er geen extra kosten aan verbonden 
waren: de griffierechten voor het Mahnverfahren zijn gelijk aan de griffie-
rechten voor een gewone procedure, en er is geen extra griffierecht 
verschuldigd bij overgang in de gewone procedure. Ook de termijn waarop 
de titel verkregen kan worden, is bij betwisting van de vordering niet veel 
!anger. Als de zaak na Einspruch in de gewone procedure wordt voortgezet, 
wordt de totale termijn van de procedure slechts verlengd met de termijn 
van twee weken die open staat voor het instellen van Einspruch." De 
termijn van dagvaarden voor de mondelinge zitting moet in de gewone 
procedure ook plaatsvinden, en komt qua term ijn ongeveer overeen met de 
behandeling van de Mahnklage. Een verplicht Mahnverfahren werd echter 
niet acceptabel geacht indien de schuldenaar, zoals in Duitsland, twee keer 
verweer of verzet zou kunnen instellen, omdat de vertraging dan te groot 
zou worden. In de praktijk komt het ook voor dat de schuldeiser die zeker 
weet dat zijn vordering betwist zal worden, aan zijn vordering een neven-
vordering verbindt, met het gevolg dat het Mahnverfahren niet openstaat, en 
dus geen extra tijd verloopt. 

De geautomatiseerde verwerking van het Mahnverfahren was de belang-
rijkste vernieuwing van de procedure. In Oostenrijk dient de automatisering 

49 Fasching 1990, p. 823: In het ontwerp van de Zivilverfahrens-Novelle 1983 was 
oorspronkelijk opgenomen dat als de Einspruch niet tijdig ingesteld was, de mogelijkheid 
openstond om tegen het in gezag van gewijsde gegane Zahlungsbefehl alsnog Widerspruch 
in te stellen. Omdat het Mahnverfahren door de procedurele houding van de schuldenaar 
daarmee veel vertraging zou kunnen oplopen en haar waarde zou verliezen, is deze 
regeling geschrapt. 
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alleen als technisch hulpmiddel om de grote toestroom van zaken op te 
kunnen vangen. De procedure zelf heeft geen wijzigingen ondergaan om de 
automatisering mogelijk te maken. De invoering van de geautomatiseerde 
verwerking van het Mahnverfahren is in 1986 gestart en werd in 1989 
voltooid." De Bezirksgerichte voeren de gegevens in de computer in 
waama de bewerking plaats heeft bij enkele grote gerechten. Een zekere 
mate van centralisatie is bereikt doordat in Wenen het centrale Bundes 
Rechenzentrum is en de geautomatiseerde Poststrasse waar de schriftelijke 
stukken geprint en verzonden worden. 

Nadat in 1989 alle Bezirksgerichten aangesloten waren op het geautoma-
tiseerde Mahnverfahren werd in 1990 gestart met het elektronische Mahn-
verfahren. Advocaten hadden hierin een monopoliepositie totdat in 1994 ook 
banken, kerken, verzekeringsinstellingen en sinds kort ook openbare 
instellingen hiervan gebruik konden gaan maken. Naar de mening van de 
advocatuur was de aanloopperiode moeilijk vanwege technische en finan-
ciele problemen. Na vijf jaar is er veel kennis opgebouwd met betrekking 
tot de automatische verwerking en het elektronische Mahnverfahren en is 
men tevreden met de procedure. Het grootste voordeel is dat de procedure 
snel en eenvoudig is. De kosten daarentegen zijn aan de hoge kant. Voor de 
grote instellingen die het elektronische Mahnverfahren gebruiken is de 
procedure aanmerkelijk voordeliger omdat zij geen advocaat meer hoeven in 
te schakelen. 

De automatisering van het Mahnverfahren had ten doel de overbelasting 
van de Bezirksgerichten te verminderen. Bijna tien jaar na invoering van het 
Mahnverfahren is dit doe zeker bereikt. Hoewel de griffie in het ADV-
Verfahren de Mahnklage nog zelf op de computer moet invoeren, wordt 
tijdsbesparing bereikt door de automatische verwerking van het 
Zahlungsbefehl bij het Rechenzentrum en de Poststrasse. Een positief effect 
wordt ook bereikt doordat in het verplichte Mahnverfahren de niet betwiste 
vorderingen in een vroeg stadium worden uitgeselecteerd. 

De procedure is beter en partijvriendelijker geworden dan vroeger. Aller-
eerst is het formulier duidelijker, waarbij vooral nadruk gelegd is op een 
betere omschrijving van de verschillende kosten. Ook het bijvoegen van een 
stortingsformulier heeft een gunstig effect. Particulieren die zelfstandig 
procederen krijgen voldoende uitleg, zodat zich zelden problemen voordoen. 
De griffie hoeft slechts l',4% van de zaken af te wijzen wegens een vorm-
fout. 

50 In 1980 went de Arbeitsgruppe ADVM ingesteld ter voorbereiding en ontwikkeling van het 

automatiseringsproject bij de Bezirksgerichte. In Wenen is in 1985 het geautomatiseerde 
Mahnverfahren als proefproject gestart. 
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Het Oostenrijkse Mahnverfahren 

De gesprekken met Justitie, de griffie en de advocatuur geven elk voor zich 
een positief beeld van het Mahnverfahren. De griffie is wel van oordeel dat 
haar werklastverlichting waarschijnlijk ten koste is gegaan van een 
zwaardere belasting voor de advocatuur. De advocatuur meent echter dat de 
aanloopproblemen nu verleden tijd zijn. 
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DE FRANSE INJONCTION DE PAYER EN HET REFERE-
PROVISION 

8.1 Inkiding 

Het Franse recht kent twee specifieke procedures voor de inning van geld-
vorderingen. Ten eerste bestaat er een eenvoudige procedure voor vast-
staande vorderingen, de injonction de payer, die te vergelijken is met de 
afgeschafte Nederlandse betalingsbevelprocedure. En binnen de procedure 
van het refere l  bestaat een speciale regeling voor de inning van geldvor-
deringen, het refere-provision, een regeling die gelijkenis vertoont met de 
Nederlandse geldvordering in kort geding. 

Deze twee procedures, die qua toepassingsgebied en gevolgen sterk verschil-
len, worden beide tot de spoedprocedures gerekend. Hoewel de wet deze 
term niet kent, wordt in de literatuur een aantal procedures gerangschikt 
onder de term spoedprocedures. De spoedprocedures zijn korter en eenvou-
diger dan de gewone procedures en daarmee goedkoper. Zij worden vooral 
gekenmerkt door het minder ingewikkelde en minder formele karakter dan 
de gewone procedures. De nadruk ligt op de snelheid van de procedure en 
niet op het spoedeisend karakter hiervan. 

Er is echter een zo sterke toename van het aantal zaken dat, ondanks de 
herzieningen van het procesrecht, deze met moeite en soms, gezien de aard 
van het geschil, niet in de gewone langzame', procedure, behandeld kunnen 
worden. De wetgever heeft daarom bestaande spoedprocedures aangepast of 
uitgebreid, zoals de injonction de payer en het refere-provision. 2  

Te vergelijken met ons kort geding. 
2 Estoup 1990, pp. 1-4; geeft algemene informatie over spoedprocedures. Bij het tribunal de 

grande instance bestaan naast de gewone bodemprocedure twee spoedprocedures waarin 
ten principale wordt beslist: de procedure de renvoi a l'audience; art. 760 en 761 NCPC. 
Deze procedure is bedoeld voor eenvoudige zaken waarin geen onderzoek door de rechter 
plaatsvindt. In de praktijk wordt deze procedure 'circuit court' genoemd in tegenstelling 
tot de gewone procedure die aangeduid wordt met 'circuit long'. De tweede procedure is 
de procedure d'urgence a jour fvce; art. 788 e.v. NCPC. Aangezien dit geen specifieke 
procedures voor geldvorderingen zijn blijven deze verder buiten beschouwing. De proce-
dure d'urgence a jour fixe komt wel ter sprake in par. 8.3.1.1. Bij het tribunal d'instance 
bestaan nog twee spoedprocedures: de injonction de faire; art. 1425-1 tot 1425-9 NCPC en 
de procedure de la declaration au greffe, die een variant is van de gewone procedure bij 
het tribunal d'instance; art. 847-1 en 2 NCPC. 
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8.1.1 Kenbronnen 

Het burgerlijk procesrecht is na de Franse Revolutie in 1789 vastgelegd in 

de Code de procedure civile van 1806! Dit wetboek is op 1 januari 1976 

voor een aanzienlijk deel door de Nouveau Code de procedure civile 
(NCPC) vervangen. 4  Een belangrijk kenmerk van de herziening is: defor-

malisering van de gewone procedure voor het tribunal de grande instance, 

waarbij vooral versnelling van de procedure voorop stond. De bijzondere 

regels voor elke afzonderlijke procedure bij de verschillende gerechtelijke 

instanties zijn vervangen door algemene regels die voor alle procedures 

gelden, zoals de regels voor het bewijsrecht, verweer, vormvoorschriften 
voor vonnissen en incidenten. 5  

8.1.2 Rechterlijke organisatie6  

Het Franse recht maakt onderscheid tussen de gewone gerechtelijke instan-
ties 7  en de bijzondere gerechtelijke instanties. 8  

3 De CPC van 1806 had haar oorsprong in een Ordonnance van 1667. 
4 Bij decret n. 75-1123 van 5 december 1975. Dit besluit heeft de besluiten van de 

hervorrningscommissie van M. Foyer vervangen: decrets n. 71-740 van 9 september 1971, 

n. 72-684 van 20 juli 1972, n. 72-788 van 28 augustus 1972, n. 73-1122 van 17 december 

1973. De NCPC bevat 2 nieuwe boeken, Bock I: 'Dispositions communes A toutes les 

juridictions' en bock II: 'Dispositions particulieres a chaque juridiction'. Decret n. 81-500 

van 12 mei 1981 omvat de bepalingen voor de wijziging van de boeken III en IV: 

'Dispositions particulieres a certaines matieres' (zoals echtscheiding) en 'Arbitrage'. Bock 

III en IV en zijn op I januari 1982 in werking getreden. Bock V dat de executiemiddelen 

bevat is in voorbereiding. Hier geldt nog Bock V van Napoleon's Code de procedure 

civile (Ancien Code de procedure civile). Zie ook J. Heron 1991, pp. 16-25. 
5 Solus 1975, pp. 45-50. 

6 Perrot 1989, pp. 88-133; Couchez 1992, pp. 14 -27. In 1958 heeft een belangrijke 

hervorming van de rechterlijke organisatie plaatsgevonden. De structuur van de rechterlijke 

organisatie zoals deze sinds de Franse Revolutie bestond is echter in tact gebleven. De 

hervorrning heeft in 1978 geresulteerd in de Code de l'organisation judiciaire (COJ) dat de 
toepasselijke regelingen bevat. 

7 De instanties van de draft commun zijn in eerste instantie het tribunal de grande instance 
en in tweede instantie het Cour d'appel. 

s Hieronder worden gerekend het tribunal d'instance, (alhoewel er schrijvers zijn die haar 

tot het gewone recht rekenen), het tribunal de commerce, de conseil de prud'hommes, de 
juridiction de securite sociale en de juridiction des loyers. 
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8.1.2.1 Tribunal de grande instance' 

8.1.2.2 Tribunal d'instance 

De Franse injonction de payer en het refere-provision 

Het tribunal de grande instance is de algemeen bevoegde rechter in eerste 
instantie. De rechter neemt kennis van alle persoonlijke en zakelijke 
vorderingen vanaf FFr 30.000. Bijzondere bevoegdheid heeft het tribunal de 
grande instance ondermeer in zaken betreffende de staat van personen, 
huwelijk, erfrecht, onroerende zaken en executiegeschillen. 

De president van het tribunal de grande instance heeft talrijke bevoegd-
heden, zoals toezicht op de rechters en op administratieve taken. De 
president kan definitieve beslissingen geven en voorlopige voorzieningen. 
De president is de bevoegde reciter in het refere, waarin hij een voorlopige 
voorziening geeft. Oorspronkelijk was het refere alleen mogelijk bij het 
tribunal de grande instance. Hieruit is ook art. 810 NCPC te verklaren dat 
de president van het tribunal de grande instance bevoegd is wanneer als 
gevolg van de regels van de absolute bevoegdheid geen refere-voorziening 
bij andere gerechten openstaat. Deze bepaling heeft haar betekenis verloren 
nadat achtereenvolgens het refere ingevoerd werd bij de tribunaux de 
commerce (1924) en de tribunaux paritaires des baux ruraux (pachtgerech-
ten) (1944), en na de herziening van het procesrecht in 1976 bij de 
tribunaux d'instance (kantongerechten) en enige andere gerechten. De 
absolute bevoegdheid van de refere rechter wordt thans bepaald door de 
absolute bevoegdheid van de gerechtelijke instanties. 

De rechter van het tribunal d'instance is bevoegd in een groot aantal 
contentieuze en niet-contentieuze zaken. De wijziging van 1958 heeft zijn 
bevoegdheid aanzienlijk uitgebreid ten aanzien van extra-judiciele en 
adm in i stratieve taken." 

9 Te vergelijken met de rechtbank. Er zijn 175 tribunaux de grande instance in Frankrijk en 
6 in de departements d'outre-mer. 

10 Te vergelijken met ons kantongerecht. Na de herziening van de rechterlijke organisatie in 
1958 (ordonnance n. 58-1273 van 22 december 1985) werden de oorspronkelijke 2092 
justices de paix (vrederechters) vervangen en kwamen er 471 tribunaux d'instance voor in 
de plaats. 

ii De rechter is voorzitter van een aantal administratieve commissies zoals de commissies 
voor de ruilverkaveling en ontginning, voor verkiezingspropaganda en gedragsregels voor 
het gemeentepersoneel. De taak van de rechter in deze zaken is terug te voeren op het 
traditionele beginsel van vrijheid en gelijkheid. Zijn taak heeft vooral het karakter van 

(Wordt vervolgd...) 
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In contentieuze zaken is het tribunal d'instance de algemeen. bevoegde 
rechter in eerste instantie voor persoonlijke vorderingen en vorderingen 
betreffende roerende zaken tot FFr 30.000 (art. 321-1 COJ). De appelgrens 
ligt bij FFr 13.000. Prorogatie is mogelijk als beide partijen daarin 
toestemmen; ook vorderingen boven FFr 30.000 kunnen dan ingesteld 
worden bij het tribunal d'instance. 12  Tevens neemt de rechter als refer& 
rechter kennis van huurzaken (louage d'immeuble, art. 321-2 COJ) en van 
het refere-provision (art. 849 NCPC). Hij is ook bevoegd kennis te nemen 
van ordonnances sur requete." Geldvorderingen vormen bij het tribunal 
d'instance ongeveer 75% van het totaal aantal zaken. Het betreft hoofdzake-
lijk gewone geldvorderingen en vorderingen met betrekking tot huur en 
huurontruiming. m  Behalve de algemene bevoegdheid komt het tribunal 
d'instance een aantal bijzondere bevoegdheden toe, zoals in alimentatie- en 
huurzaken. 

Naast de gewone contentieuze bodemprocedure bij het tribunal d'in-
stance staan twee bijzondere procedures open, de injonction de payer en 
de injonction de faire. Beide procedures hebben een niet-contradictoir 
karakter. De injonction de payer staat open voor elke vaststaande geld-
vordering uit overeenkomst, ongeacht de hoogte. De injonction de faire en 
de procedure van de declaration au greffe hebben beide ten doel de toegang 
tot de rechter voor consumenten te vergemakkelijken. 16.17 

11(...vervolg) 

toezicht houden op het rechtmatig functioneren van deze commissies: Estoup 1987 attr., 
p. 68. 

12 Estoup 1985, pp. 245-247; Estoup, 1987 attr., pp. 67-68; Estoup 1987 strc. pp. 197-199; 

Blum 1988, pp. 255-256. 

13 De ordonnance sur requete is een procedure die veel gelijkenis vertoont met het Were. 

Een spoedeisend belang is vereist. Het grootste verschil is echter dat de procedure een 

niet-contradictoire karakter heeft: Couchez 1992, nr. 61. 

14 Zie de noten 32 en 33, hoofdstuk 8. Het onderzoek geeft voor 1984 ook aan welke 

procedure gevolgd werd en hoe vaak: in het totaal werden bij de 4 onderzochte tribunaux 

d'instance 16.840 contentieuze civiele zaken ingesteld. Het aantal injonctions de payer is 

9.902 (ca. 60%), het aantal referes is 1.530 (ca. 10%) en in de gewone procedure zijn 
5.408 zaken (ca. 30%) ingesteld. Vergelijking van deze cijfers met gegevens uit 1991 

(totaal aantal zaken bij de tribunaux d'instance) laten zien dat ca. 70% van de zaken via 
de injonction de payer wordt ingesteld en ca. 7% via een refer& 

Is De bodemprocedures bij het tribunal d'instance, tribunal de commerce en conseils de 

prud'hommes zijn eenvoudiger en verlopen sneller dan de bodemprocedure bij het tribunal 
de grande instance: Couchez 1992, p. 205. 

i6 Christianos 1990, P.  91. 
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De Franse injonction de payer en het refere-provision 

Deze bijzondere procedures vangen aan met een verzoekschrift of een 
schriftelijke of mondelinge verklaring.' 

In afwijking van de overige gerechtelijke instanties kent het tribunal 
d'instance een unus iudex. De achterliggende gedachte is dat er voor de 
vaak eenvoudige zaken die her behandeld worden aan de eiser een laag-
drempelige toegang tot de rechter moet worden geboden met een snelle, 
eenvoudige en minder bezwarende procedure.' Procesvertegenwoordiging 
is bij het tribunal d'instance niet vereist. 

Het tribunal d'instance heeft geen president, omdat er vanuit gegaan 
wordt dat het tribunal d'instance een eenheid is (d.w.z. de instantie van een 
enkele rechter) en deze eenheid kan geen president aan het hoofd hebben. 

Sinds de wijziging in 1958 van de rechterlijke organisatie waarbij het 
tribunal d'instance haar huidige vorm en naam kreeg maakt het een succes-
volle ontwikkeling door. 

Opvallend is, dat anders dan in Nederland, in Frankrijk steeds nieuwe 
bijzondere procedures worden ingevoerd, die een wisselend succes hebben. 
Het gaat om procedures die met een verzoekschrift of een schriftelijke of 

17(...vervolg) 
17 Consumenten hebben geen voordeel van de injonction de payer, die vnl. door institutionele 

schuldeisers gebruikt wordt. Vanaf 1980 werden door consumentenorganisaties voorstellen 
gedaan om tot een overeenkomstige procedure als het injonction de payer te komen. In 
1988 is vervolgens de injonction de faire ingevoerd (Decret n. 88-209 van 4 maart 1988), 
waarmee aan consumenten een eenvoudige mogelijkheid wordt geboden om indien de 
vordering niet weersproken wordt, bij het tribunal d'instance een beslissing tot nakoming 
van een overeenkomst te verkrijgen. De procedure bij het tribunal d'instance is in 
tegenstelling tot de injonction de payer beperkt tot geschillen met een maximum waarde 
van FFr 30.000. De procedure is geregeld in de art. 1425-1 tot 1425-9 NCPC. De 
procedure is vanaf de invoering tot heden slechts weinig ingesteld: Munoz-Perez e.a. 1992, 
pp. 24-28; en Munoz-Perez e.a. 1993, pp. 16-19. In 1991 werden 866.786 injonctions de 
payer en 5.245 injonctions de faire ingesteld. 

18 De contentieuze bodemprocedure vangt aan met een declaration au greffe (art. 847 NCPC, 
ingevoerd bij decret n. 88-209 van 4 mart 1988). Zij vertoont veel overeenkomst met de 
Nederlandse formulierdagvaarding. De griffie zendt een afschrift van het binnengekomen 
verzoek met een oproep voor de terechtzitting bij aangetekende brief en gewone brief aan 
de partijen. Het bijzondere is gelegen in het feit dat de bodemprocedure zonder 
deurwaarder kan aanvangen. In 10% van de bodemprocedures wordt gebruik gemaakt van 
de declaration au greffe. Zie tabel 2. Hoewel 80% van de verzoeken geldvorderingen zijn 
zal de procedure verder niet behandeld worden, omdat het geen specifieke geldprocedure 
is. De tabel laat zien dat het aantal ingestelde injonctions de payer met 866.786 zaken in 
1991 het belangrijkste is. 

19 De procedure zou geffispireerd zijn door een regeling die reeds in de 18e eeuw in 
Engeland en Nederland bestond en die vervolgens in Frankrijk bij Wet van 16 en 24 
augustus 1790 in elk kanton een bijzondere gerechtelijke instantie heeft ingesteld: de 
justice de paix; Perrot 1989, p. 100. 
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mondelinge verklaring aanvangen. Het totaal aantal zaken dat nu nog met 
een dagvaarding aanvangt is verhoudingsgewijs veel kleiner dan de zaken 
die met een verzoekschrift of een mondelinge of schriftelijke verklaring 
aanvangen." De taak van de griffie is hierdoor steeds omvangrijker gewor-
den, waarbij taken van de rechter aan de griffie zijn overgedragen. 

8.1.2.3 Tribunal de commerce 

Het tribunal de commerce is de in eerste instantie bevoegde rechter in 
handelszaken. 21  In tegenstelling tot de tribunal de grande instance en het 
tribunal d'instance die een vaste verspreiding over het land kennen, worden 
de tribunaux de commerce alleen in gebieden met een zekere handelsactivi-
teit ingesteld. De procedure voor het tribunal de commerce verloopt sneller 
en is goedkoper dan de gewone procedure voor het tribunal de grande 
instance.' 

Bij het tribunal de commerce is de president bevoegd in de procedure van 
de injonction de payer. De procedure werd in 1937 onder de naam 'proce-
dure simplifiee pour le recouvrement des petites creances commerciales', ter 
inning van kleine handelsvorderingen bij het tribunal de commerce inge-
voerd. In 1981 werd de huidige injonction de payer in de NCPC opgeno-
men. 

De president is in handelszaken ook de bevoegde rechter met betrekking 
tot het refere en het refere-provision: art. 872 en 873 NCPC. 

20 In 1991 werden bij de tribunaux d'instance in het totaal 1.670.010 vorderingen ingesteld, 
hiervan werden 1.205.116 met een verzoek, 395.189 met een dagvaarding en 69.705 op 
andere wijze ingeleid: bron, repertoire general civil, 1991. 

21 Perrot 1989, pp. 106-118: het aantal tribunaux de commerce en het belang ervan neemt 
nog steeds toe. Er zijn in totaal 237 tribunaux de commerce in Frankrijk en 4 in de 
departements d'outre-mer. Llet aantal zaken groeit jaarlijks met 5%, van 189.600 in 1976 
tot 299.000 in 1986. 

22 De bodemprocedure bij het tribunal de grande instance duurt gemiddeld 9,7 maanden en 
bij het tribunal de commerce en tribunal d'instance 4,4 maanden; Le Nouvel Economiste 
no. 929, 21-1-1994, p. 40. 

230 



8.1.2.4 Cour d'appe123  

De Franse injonction de payer en het re'fere-provision 

Hoger beroep van alle appellabele uitspraken dient steeds te worden inge-
steld bij het Cour d'appe1.24  Hoger beroep is uitgesloten voor vorderingen 
van geringe omvang. De wet geeft voor elke gerechtelijke instantie aan van 
welke zaken hoger beroep mogelijk is. Bij het tribunal d'instance en tribu-
nal de commerce wordt in zaken met een belang tot FFr 13.000 in eerste en 
laatste instantie geoordeeld. 

De premier president van het cour d'appel neemt in hoger beroep kennis 
van alle spoedeisende zaken die in eerste instantie in refere gewezen zijn. 
Ook hier is hij alleensprekende rechter en gelden de algemene regels voor 
het refere (484-492 NCPC). 

8.2 De injonction de payer als incassoprocedure 

8.2.1 Inleiding 

De injonction de payer' is een eenvoudige gerechtelijke procedure voor de 
inning van een opeisbare geldvordering uit overeenkomst waarvan het 
bedrag vaststaat en zonder beperking van de hoogte van het bedrag. Er moet 
schriftelijk bewijs overgelegd worden, hetgeen impliceert dat de overeen-
komst uit een geschrift moet blijken. De procedure, die facultatief is, vangt 
aan met een verzoekschrift 26  van de schuldeiser aan het tribunal d'instance 
of aan de president van het tribunal de commerce. 27  Zonder een monde-
linge behandeling ter zitting leidt de procedure tot een betalingsbevel, de 

23 Jauffret 1984, pp. 85-87 en 179. Perrot 1989, pp. 136-149. Hoger beroep is geregeld in de 
art. L. 211-1 en R. 211-1 COJ. 

24 Cour d'appel is te vergelijken met ons gerechtshof. Art. R. 211-1 COJ. Deze regeling is 
ingevoerd bij de belangrijke hervorming van de rechterlijke organisatie van 1958; Perrot 
1989, p. 140. Er zijn 35 cour d'appel in Frankrijk en 3 in de departements d'outre-mer. 
Deze beroepsregeling is in vergelijking tot Nederland interessant. 

25 Decret-loi van 25 augustus 1937. Artikelen 1405-1425 NCPC. 
26 Het verzoekschrift heeft de vorm van een forrnulier met 5 kopie bladzijden. Op de eerste 

bladzijde vult de schuldeiser zijn eigen naam en die van de schuldenaar in. De vordering 
hoeft slechts in enkele zinnen omschreven te worden, alsmede het totale bedrag en de 
rente. De gegevens worden op de 5 bladzijden gekopieerd. Bladzijde 2 levert de 
executoriale titel. 

27 Voor de attributieregels tussen deze twee rechterlijke instanties zie noot 36, hoofdstuk 8. 
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ordonnance portant injonction de payer.29  Indien tegen het betalingsbevel 
geen verzet, opposition,29  wordt ingesteld kan de schuldeiser verzoeken 
hieraan de executoriale vorm te verlenen zodat het betalingsbevel ten 
uitvoer gelegd kan worden. Hoewel de procedure een niet-contradictoir 
karakter heeft, verkrijgt het betalingsbevel waaraan de executoriale vorm 
verleend is, alle kenmerken van een contradictoir vonnis." Ondanks het 
ontbreken van een mondelinge behandeling worden de belangen van de 
schuldenaar gewaarborgd geacht omdat hij verzet kan instellen tegen het 
betalingsbevel en daannee verwijzing naar de gewone procedure kan uitlok-
ken waarbij een mondelinge behandeling plaats vindt. 

De procedure was oorspronkelijk bedoeld voor verzoeken tot betaling van 
kleine geldvorderingen, waarbij de kosten van een contradictoire procedure 
niet in verhouding staan tot de omvang van de vordering. Van de huidige 
procedure kan echter niet gezegd worden dat ze alleen voor kleine geldvor-
deringen bestemd is, want sinds 1972 kunnen vaststaande vorderingen, 
ongeacht de hoogte, ingesteld worden. Recente cijfers over de tribunaux 
d'instance geven aan dat de injonction de payer voor de inning van 
geldvorderingen de belangrijkste procedure is. 31  

8.2.2 Enige kwantitatieve gegevens over de injonction de payer bij het 
tribunal d'instance 

Naar de ontwikkeling van de contentieuze civiele zaken bij de tribunaux 
d'instance is rechtssociologisch onderzoek gedaan." Hoewel het onderzoek 
10 jaar oud is, wordt een aantal gegevens en conclusies hier toch vermeld 
om een beeld van het gebruik van de injonction de payer te geven dat waar- 

28 De ordonnance portant injonction de payer komt overeen met een beschikking of een 
betalingsbevel. Zie verder par. 8.2.6.3. 

29 Opposition komt enigszins overeen met het rechtsmiddel verzet. Zie ook par. 8.2.8. 
30 Dezelfde regeling geldt voor eenvoudige verzoeken tot een `doen' die ingesteld kunnen 

worden in de procedure van de injonction de faire ingevoerd in 1988 bij decret n. 88-209. 

Het gaat hier om eenzelfde regeling als de injonction de payer, maar dan alleen om een 

veroordeling tot een doen te verkrijgen: Jauffret 1984, pp. 85-87 en 179. In ons onderzoek 

komt deze procedure verder niet ter sprake. 
31 B. Munoz-Perez e.a. 1993 pp. 16-19: totaal aangebrachte zaken bij de tribunaux d'instance 

in 1991: 1.670.010; hiervan zijn 866.789 .  injonctions de payer; 303.131 contentieuze 

bodemprocedures; 92.058 referes en van de injonctions de payer werd in 38.595 zaken 
verzet ingesteld. De bron van de cijfers is: Repertoire general civil. 

32 letswaart 1986. Het onderzoek beslaat vier tribunaux d'instance, waarvan twee in Parijs, 
een in een landelijk gebied en een stad, het strekt zich uit over een periode van 15 jaar. 
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De Franse injonction de payer en het refire-Provision 

schijnlijk niet veel veranderd is. Het onderzoek heeft betrekking op de 
contentieuze procedures en omvat de gewone procedure, het refere en de 
injonction de payer. Deze drie procedures zijn in het onderzoek betrokken 
omdat het om verschillende procedures gaat voor overwegend gelijke 
contentieuze zaken, namelijk geldvorderingen. 

Van de injonctions de payer wordt 90% tot 95% ingesteld door rechts-
personen. Van de 5% tot 10% door natuurlijke personen ingestelde vorde-
ringen betreft 70% vorderingen uit beroepsactiviteiten, o.a. eenmansbe-
drijven en medici." De rechtspersonen die het meest gebruik maken van 
de injonction de payer zijn de verzekeringsmaatschappijen: hun aandeel is 
tenminste 30%. Daarop volgen kredietinstellingen met ongeveer 20%; en 
verder handelsondememingen en dienstverleningsorganisaties. Huurzaken 
worden weinig ingesteld. 34  Rechtspersonen maken zowel gebruik van de 
gewone procedure als van de injonction de payer; toch is er bij de meeste 
een duidelijke voorkeur voor de injonction de payer. Alleen in huurzaken en 
de ASSEDIC/URSSAF (sociale zekerheidspremie) zaken wordt de bodem-
procedure (bijna steeds) gevolgd. 

Om het positieve effect van de injonction de payer voor de schuldeiser 
aan te geven, is nagegaan hoe vaak het verzoek wordt afgewezen, toege-
wezen of gedeeltelijk toegewezen. Hoewel deze cijfers per tribunal en per 
jaar verschillen is bijvoorbeeld in 1984 ca. 80% toegewezen en 20% afge-
wezen. Over gedeeltelijke toewijzing is weinig bekend. Het hangt blijkbaar 
van de houding van de rechter af of er een gedeeltelijke toewijzing of een 
afwijzing volgt. Hoewel de injonction de payer in de wet geregeld is als een 
niet-contradictoire procedure en de rechter zijn beslissing niet behoeft te 
motiveren, zijn er rechters die terughoudend zijn in een niet-contradictoire 
behandeling van het verzoek en in een niet gemotiveerde beslissing. Som-
mige rechters zijn van mening dat het tot hun verantwoordelijkheid hoort 
dat als het gevorderde bedrag zeer hoog is, zij het bestaan van de vordering 
grondiger behoren te controleren. Zij geven dan de voorkeur aan een behan-
deling op tegenspraak, waarbij zij een betalingsregeling kunnen treffen. 
Belangrijke oorzaken voor een afwijzing zijn het ontbreken van schriftelijke 
bewijsstukken, of dat het totale gevorderde bedrag niet juist is. Rechters die 
menen dat de schuldenaar voldoende bescherming heeft , omdat hij verzet 
kan instellen, wijzen het verzoek sneller toe. Een bezwaar van de injonction 

33 Ietswaart 1986, pp. 68-70. 
34 Opgemerkt kan worden dat in huurzaken en kredietverlening de buitengerechtelijke incasso 

een zeer belangrijke rol speelt. Slechts een zeer klein aantal gevallen komt bij de 
deurwaarder terecht, om uiteindelijk in een gerechtelijke procedure te eindigen: Mornet 
e.a. 1980, p. 38. 
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de payer voor de schuldeiser is dus, dat een actieve rechter de niet-
contradictoire procedure kan ombuigen in een contradictoire procedure. 

8.2.3 Historic 

De procedure van de injonction de payer is in 193 735  ingevoerd onder de 
naam 'procedure simplifiee pour le recouvrement des pet ites creances 
commerciales'. De belangrijkste redenen voor de invoering van deze 
procedure waren de traagheid en kosten van de gewone procedure voor het 
tribunal de commerce bij de inning van vooral kleinere geldvorderingen. 36  
Hoewel de gewone procedure voor het tribunal de commerce al sneller 
verliep dan de gewone procedure voor de andere gerechtelijke instanties 
bestond de mening dat de handelsprocedure toch nog te ingewikkeld en te 
langzaam was voor kleine geldvorderingen. De procedure is geinspireerd op 
het Duitse Mahnverfahren en op de procedure in Elzas-Lotharingen en in 
latere instantie met deze geharmoniseerd.' 

8.2.3.1 1937: De oorspronkelijk handelsrechtelijke regeling 

Oorspronkelijk was de procedure alleen mogelijk voor kleine vaststaande 
handelsrechtelijke geldvorderingen tot FFr 1.500. De geldvordering moest 
haar grondslag in een overeenkomst hebben. Bevoegd was het tribunal de 
commerce van de woonplaats of vestigingsplaats van de schuldenaar. Dus 
moest de schuldenaar woonplaats in Frankrijk hebben. Het gebruik van de 
procedure was aanvankelijk alleen een succes in Parijs en enkele andere 
grote steden. Kleinere tribunaux de commerce gebruikten de procedure niet, 
omdat daar in de gewone procedure ook op korte termijn, zeker bij verstek, 
een vonnis verkregen kon worden. 

35 Decret-loi van 25, augustus 1937. Algemene informatie in: Estoup 1990, pp. 279-282; 
Vincent e.a. 1987, p. 611, n. 679. De procedure is achtereenvolgens gewijzigd in 1938, 
1939, 1953, 1957, 1972 en 1981. De belangrijkste wijziging had plaats in 1957 toen de 
procedure uitgebreid werd tot alle burgerrechtelijke geldvorderingen. 

36 Het tribunal de commerce is bevoegd in alle zaken tussen `handelaren of kooplieden': 
Carbonnier 1990, p. 161. De injonction de payer kan gevolgd worden indien de schulde-
naar een handelaar is en de overeenkomst ten behoeve van zijn ondememing gesloten is. 
De schuldeiser hoefl geen handelaar te zijn: Martin c.a. 1954, p. 770. 

37 Flebraud 1938, p. 2; Martin c.a. 1954, p. 769. Elzas-Lotharingen neemt in het Franse 
burgerlijke (proces)recht een bijzondere plaats in, zie noot 48, hoofdstuk 8. 
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Tot 1953 werd de injonction de payer voor het tribunal de commerce 
weinig ingesteld. Een groot bezwaar was dat slechts een beperkt aantal 
vorderingen binnen de reikwijdte van de procedure vielen door de beperking 
die de competentiegrens oplegde. Weliswaar werd de competentiegrens van 
het tribunal de commerce vanaf 1937 enkele keren verhoogd, deze verho-
ging hield echter geen gelijke tred met de geldontwaarding. 38  In 1953 werd 
het uiteindelijk mogelijk vorderingen tot FFr 250.000 in te stellen en een 
qua hoogte zelfs onbeperkte vordering als deze berustte op een handels-
papier of orderpapier. Als gevolg van deze belangrijke wijzigingen werd 
vanaf 1953 in toenemende mate gebruik gemaakt van de procedure. 39  

8.2.3.2 1957: Uitbreiding naar burgerrechtelijke vorderingen 

In 1957' is de wet van 1937 vervangen door een geheel nieuwe regeling. 
De belangrijkste wijziging ten opzichte van de vroegere procedure is de 
uitbreiding ervan naar bepaalde kleine burgerrechtelijke geldvorderingen die 
ingesteld kunnen worden bij het tribunal d'instance. 41  In de procedure zijn 
twee fasen te onderscheiden: de niet-contradictoire fase die eindigt in de 
afgifte van het betalingsbevel, gevolgd door een contradictoire fase als de 
schuldenaar verweer voert tegen het betalingsbevel. Om het voor de schul-
denaar minder aantrekkelijk te maken verweer in te stellen werd hij 
verplicht de griffierechten verbonden aan het instellen van verweer vooruit 
te betalen.' 

Vanaf 1957 werd het dus mogelijk om kleine burgerrechtelijke geldvorde-
ringen voor het tribunal d'instance in te stellen. De procedure bij het 
tribunal d'instance was aanvankelijk geen succes. Waarschijnlijk was de 
reden daarvoor dat het instellen van het verzoek niet eenvoudig was en dat 

38 Martin e.a. 1954, p. 769. 
39 Martin e.a. 1954, p. 770: gegevens van het aantal ingestelde zaken bij het tribunal de 

commerce van La Seine geven over het eerste trimester van 1951: 130, eerste trimester 
1952: 690; en eerste trimester 1954: 1809. 

40 Wet nr. 57-756 van 4 juli 1957. 
41 De huidige wettekst maakt geen onderscheid tussen het soort geldvorderingen dat tot de 

bevoegdheid van het tribunal d'instance of het tribunal de commerce behoren omdat dit 
besloten ligt in de bevoegdheid van die instanties. In de literatuur wordt onderscheiden 
tussen 'creances commerciales' en 'creances civiles': deze begrippen zal ik omschrijven 
met `handelsrechtelijke' en `burgerrechtelijke' geldvorderingen. 

42 Deleau-Deshayes 1957, p. 316; Estoup 1990, pp. 314 en 315. Zie hiervoor art. 6 (1) van 
de wet van 1957 welk artikel bij wet van 28 augustus 1972 vervallen is. 
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de praktijk zich slechts langzaam aan een nieuwe procedure waagde. 43  Ook 
werd het als nadelig ervaren dat de hoogte van de in te stellen geldvorde-
ring zeer beperkt was, namelijk overeenkomend met de absolute bevoegd-
heidsgrens van het tribunal d'instance. Juist in de periode vanaf 1957 waren 
er aanzienlijke prijsstijgingen en een gelijktijdig optredende geldont-
waarding." 

Extra druk werd er op de gerechten uitgeoefend <door de sterke toename 
van het aantal zaken. Het gevolg hiervan was, dat de gerechten deze zaken 
via de gewone bodemprocedure niet snel genoeg konden verwerken en de 
rol verstopt raakte. 

8.2.3.3 1972: Uitbreiding naar alle geldvorderingen, ongeacht de hoogte 

De belangrijkste wijziging in 1972 45  is de uitbreiding van de injonction de 
payer tot alle vaststaande geldvorderingen uit overeenkomst, orderpapier of 
wissel, ongeacht de hoogte van het bedrag. De regeling geldt zowel voor het 
tribunal de commerce als het tribunal d'instance. In 1972 vervalt de regeling 
dat de schuldenaar de kosten verbonden aan het instellen van verweer moest 
voorschieten. De kosten komen nu ten laste van de schuldeiser. 

8.2.3.4 1981: Opname van de regeling in de NCPC 

In 1981 46  werd de vroegere regeling vervangen door de art. 1405-1425 
NCPC en daarmee opgenomen in de Nouveau Code de procedure civile 
onder de naam `injonction de payer'. De procedure werd van toepassing 
voor het tribunal d'instance en de president van het tribunal de commerce. 
Eon van de motieven tot invoering van de nieuwe regeling in 1981 was een 
aantal van de juridische problemen die bestonden bij de toepassing van de 
oude procedure, op te lossen. 47  De tweede reden van de opstellers van de 
'nouveau Code de procedure civile' tot herziening was de vroegere proce- 

43 Julien 1963, p. 157, nr. I. 

44 Estoup 1990, p. 280. 
45 Decret n. 72-790 van 28 augustus 1972: Seguin 1973, pp. 79-84. 
46 Ddcret n. 81-500 van 12 mei 1981. Bij dit decret werden de nieuwe boeken 3 en 4 

opgenomen in de NCPC. De procedure d'injonction de payer is geregeld in Bock 3, Titel 
4, Hoofdstuk 1, section I, art. 1405-1425 NCPC. 

47 De reden voor de juridische problemen werd gezocht in de omstandigheid dat 'procedures 
die eenvoudig en snel willen zijn, vaak leiden tot onverwachte verrassingen': Taisne 1981, 
p. 319; Perrot, 1981, p. 221. 
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dure te harmoniseren met de `betalingsbevel'-procedure (Mahnverfahren) 
die van toepassing was in Elzas-Lotharingen (de departementen Bas-Rhin, 
Haute-Rhin en Moselle)." 

De betalingsbevel-procedure was in Elzas-Lotharingen een populaire 
procedure." Deze op het Mahnverfahren gebaseerde regeling is in 1877 
ingevoerd en na een wijziging in 1909 als lokaal procesrecht in Elzas-
Lotharingen blijven bestaan, ook nadat in 1918 Elzas-Lotharingen weer deel 
ging uitmaken van Frankrijk. De art. 688-703 van de Code de procedure 
civile locale zijn in 1976 nog gewijzigd toen in Duitsland het vernieuwde 
Mahnverfahren ingevoerd werd.' 

In 1981 zijn in heel Frankrijk de nieuwe art. 1405-1425 NCPC ingevoerd 
en gelijktijdig de oude regelingen van het injonction de payer en de 
betalingsbevel-procedure in Elzas-Lotharingen afgeschaft. De nieuwe 
regeling is een combinatie van de oude landelijke regeling en het lokale 
Mahnverfahren. 

Uit de oude regeling is overgenomen dat het om een `bijzondere' proce-
dure moet gaan. Het bijzondere is dat, alhoewel de gevolgde procedure niet-
contradictoir is, de beslissing de kenmerken van een contradictoir vonnis 
heeft. De mogelijkheid om geldvorderingen in een eenvoudige procedure te 
kunnen instellen, vindt zijn rechtvaardiging daarin, dat de schuldenaar de 
beslissing niet serieus kan weerspreken en door zijn stilzwijgen de vordering 
erkent. 

Het lokale Mahnverfahren uit Elzas-Lotharingen heeft zijn stempel gedrukt 
op het nieuwe systeem van de injonction de payer. Het lokale betalingsbevel 
was een eenvoudige procedure, die naar het voorbeeld van het Duitse recht, 
eindigde met een verstekvonnis, waartegen de schuldenaar verzet kon instel-
len. Verzet had tot gevolg dat de `bijzondere' procedure werd beeindigd en 
voortgezet als gewone procedure. In tegenstelling hiermee kon de schulde- 

48 Code de procedure civile locale, art. 688-703, en Ord. 9 september 1915, art. 13-16, in 
Bas-Rhin, Haut-Rhin, en Moselle: in Estoup, 1990, p. 279. Elzas-Lotharingen, dat de 
departementen Bas-Rhin, Haut-Rhin en Moselle omvat, maakte tot 1918 deel uit van 
Duitsland en kende toen het Mahnverfahren. Nadat Elzas-Lotharingen deel ging uitmaken 
van Frankrijk bleef het Mahnverfahren deel uitmaken van de departementale wetgeving. 

49 Weil 1981, pp. 484-488: er worden cijfers gegeven over Straatsburg. Jaarlijks werden tot 
1980 15.000 vorderingen ingesteld, waarvan in 10% verweer gevoerd werd en 90% dus 
buiten de rechtbank om geregeld werd of ingetrokken, zonder dat een rechtszitting 
noodzakelijk was. 

50 Door inwerkingtreding op 1 juli 1977 van de Vereinfachungsnovelle van 3 december 
1976; zie par. 6.2.2.3. 
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naar in de oorspronkelijke injonction de payer verweer voeren, waardoor de 
tweede fase van de procedure startle, de procedure op tegenspraak. Urn geen 
afbreuk te doen aan de snelheid en eenvoud van de procedure derogeerde de 
regeling van de tweede fase aan de regels van het gewone recht.' In de 
nieuwe procedure verdwijnt de mogelijkheid om verweer te voeren en is 
deze vervangen door de mogelijkheid van verzet. Door het instellen van 
verzet wordt de bijzondere procedure beeindigd en de zaak als een gewone 
procedure voortgezet. De nieuwe procedure heeft hiermee aan snelheid en 
eenvoud ingeboet. Aileen als de schuldenaar verstek laat gaan is er nu 
sprake van een eenvoudige procedure. 

8.2.4 	Bevoegdheid 

Art. 1406 NCPC bepaalt de absolute en relatieve bevoegdheid. De rege-
lingen zetten voor een groot deel de regels uit het gewone recht opzij. 

8.2.4.1 Absolute bevoegdheid 

Een vordering zal, afhankelijk van haar al dan niet handelsrechtelijke aard, 
Of voor het tribunal d'instance Of voor de president van het tribunal de 
commerce gebracht moeten worden. Bij het tribunal de commerce kunnen 
alleen vorderingen aangebracht worden die binnen de grenzen van haar 
bevoegdheid vallen. Het is niet noodzakelijk dat de schuldeiser handelaar is. 
Voldoende is dat de schuldenaar een handelaar is en de overeenkomst in de 
uitoefening van diens beroep gesloten is. 52  Als het typische handelsrechte-
lijke geschillen betreft is het tribunal de commerce ook steeds bevoegd, 
zelfs als de schuldenaar geen handelaar is." 

51 Gaz. Pal., Project de decret, 1981, Leg. I, p. 304; Estoup 1990, p. 281; Taisne 1981, 

p. 320: behandelen het verschil tussen de oorspronkelijke mogelijkheid van verweer en het 

verzet in de nieuwe procedure. De meningen waren verdeeld over de gevolgen van het 
instellen van venveer. De vraag was of ook bijkomende en reconventionele vorderingen 

door de rechter die zitting had als rechter in de injonction de payer beoordeeld konden 

warden. Door verzet in te stellen wordt nu venvezen naar de gewone procedure en kan 

altijd de rechter over de gehele vordering oordelen die in dat geval bevoegd zal zijn. Dit 

betekent dat ook nevenvorderingen in het mondelinge debat betrokken kunnen worden. 
52 Martin e.a. 1954, p. 770. 

53 Roblet 1986, nr. 295 e.v.: in tegenstelling tot bovenstaande opvatting wordt aangegeven 

dat de particuliere schuldeiser ter zijner keuze de vordering tegen de schuldenaar die 

(Wordt vervolgd...) 

238 



8.2.4.2 Relatieve bevoegdheid 

Volgens de regels van het gewone recht is voor natuurlijke personen de 
rechter van de woon- of verblijfplaats van de schuldenaar bevoegd. Voor 
rechtspersonen geldt de plaats van vestiging. 54  Indien er meerdere schulde-
naren zijn, is de rechter van de woonplaats van den der schuldenaren 
bevoegd. De injonction de payer in niet van toepassing als de schuldenaar 
geen bekende woon- of verblijfplaats of vestigingsplaats in Frankrijk heeft. 

Art. 1406 NCPC is van openbare orde en zet de bijzondere bevoegdheids-
regels van art. 46 NCPC en forumkeuzeclausules opzij. 55  Omdat zowel de 
absolute als relatieve competentieregeling van openbare orde is, zal de 
rechter zijn bevoegdheid steeds moeten onderzoeken. Aan de regeling wordt 
strak de hand gehouden nu het om een procedure gaat waarop geen tegen-
spraak mogelijk is en waarbij de beslissing tot stand komt op grond van 
schriftelijke bewijsstukken en van een zeer summier onderzoek. Het belang 
van de schuldenaar zou in gevaar komen als de schuldeiser de zaak zou 
kunnen aanbrengen voor de rechter van zijn eigen keuze. Verklaart de 
rechter zich bevoegd, dan kan de schuldenaar, indien hij van mening is dat 
de rechter onbevoegd is, verzet instellen zoals bepaald in art. 1412 NCPC. 

8.2.5 Ontvankelijkheidsvereisten 

De Franse injonction de payer en het refire-provision 

Art. 1405 NCPC bepaalt dat vaststaande geldvorderingen uit overeenkomst 
of een wettelijke bepaling, ingesteld kunnen worden, ongeacht de hoogte 
ervan. Dit geldt ook voor geldvorderingen die berusten op het aannemen 
van een wissel, orderbrief of endossement of op cessie van vorderingen 
waarbij aan ondememingen krediet verleend is• 56  De vordering moet dus 

53(...vervolg) 
handelaar is bij het tribunal d'instance dan wet bij het tribunal de commerce kan instellen. 
Aldus in Estoup 1990, p. 293. Typisch handelsrechtelijke vorderingen, zijn vorderingen 
gebaseerd op leveranties aan handelaren. 

54 Art. 42 en 43 NCPC. 
55 Art. 46 NCPC bepaalt dat een vordering ook in gesteld kan worden voor de rechter van de 

plaats waar een overeenkomst moet worden uitgevoerd, de ligging van een onroerende 
zaak, waar een onrechtmatige daad heeft plaatsgevonden en daar waar de onderhouds-
gerechtigde voor een vordering tot levensonderhoud woonplaats heeft. 

56 De cumulatieve ontvankelijkheidsvereisten van een vaststaand bedrag, uit overeenkomst 
enz. zijn veel beperkter dan in het Mahnverfahren van Elzas-Lotharingen; in deze regeling 

(Wordt vervolgd...) 
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opeisbaar zijn en een vaststaand bedrag betreffen, zij moet haar grondslag 
hebben in een overeenkomst of een wettelijke regeling. 57  De overeenkomst 
moet uit een geschrift blijken. Dat brengt een beperking aan op het gebruik 
van de injonction de payer. Zo verricht bijvoorbeeld de para-medische 
beroepsgroep zijn werkzaamheden gewoonlijk zonder vaststelling vooraf van 
de omvang en kosten van deze werkzaamheden." De procedure kan niet 
gevolgd worden als het bedrag niet vaststaat, zelfs als het om een vordering 
uit overeenkomst gaat, om schadevergoeding of om een vordering uit on-
rechtmatige daad, en evenmin bij een vordering uit een ongedekte 
cheque." Deze vereisten van art. 1405 NCPC beperken de toepassing van 
het injonction de payer aanmerkelijk. Is aan de vereisten voldaan dan kan 
de vordering ingesteld worden, ongeacht de hoogte ervan. In de praktijk is 
het wel zo, dat naarmate de vordering hoger is, de rechter eerder geneigd is 
de vordering op verstek niet toe te wijzen. De kans is ook groter dat de 
schuldenaar dan verzet zal 

Omdat het gebruik van de injonction de payer facultatief is, kan de 
schuldeiser zijn vordering ook instellen in de gewone procedures. Als zijn 
vordering de competentie van het tribunal d'instance niet te boven gaat zou 
de schuldeiser hieraan de voorkeur kunnen geven met het oog op een even-
tuele schikking, zoals gebruikelijk is in de gewone procedure voor het 
tribunal d'instance. 61  

56(...vervolg) 

konden alle soorten vorderingen geldend gemaakt worden: Taisne 1981, p. 321; Estoup 
1990, p. 288. 

57 Daaronder worden verstaan; 1idmaatschapskosten of contributies aan instellingen van 

sociale zekerheid of pensioenvoorzieningen. Deze vorderingen worden in deze procedure 
dagelijks ingesteld: Heron 1991, p. 380. 

58 Zie noot 32: Onderzoek van Ietswaart 1986. 
59 In Frankrijk is het betalen met ongedekte cheques een groot probleem en komt veel voor. 

De injonction de payer is hierop niet van toepassing verklaard; voor deze vorderingen is 

bijzondere regeling ingevoerd bij wet n. 85-695 van 11 juli 1985. De bank waar de cheque 

is afgegeven geeft een bewijs van niet betaling af en de schuldeiser geeft deze af aan de 
deunvaarder. Indien hierop niet betaald wordt gaat het bewijs na een termijn van 20 dagen 
automatisch over in een executoriale tad. 

so Heron 1991, p. 380 en noot 534-4: hij doet een beroep op de advocatuur zich te realiseren 

dat zij vaker dan nu het geval is, gebruik kunnen maken van de injonction de payer. 
61 Estoup 1990, p. 286. Art. 830-835 NCPC. 
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8.2.6 	Procedure 

8.2.6.1 Inleiding 

De Franse injonction de payer en het refire-provision 

De procedure van de injonction de payer geeft de schuldeiser op eenvoudige 
wijze een executoriale titel tegen een schuldenaar. De schuldeiser moet op 
de griffie een verzoekschrift indienen onder bijvoeging van bewijsmateriaal 
en vermelding van het gevorderde bedrag en haar grondslag. De rechter 
beoordeelt de juistheid van de vordering zonder de schuldenaar te horen. 
Ben contradictoire procedure werd niet nodig geacht omdat de vordering 
een vaststaand bedrag inhoudt en niet serieus betwist kan worden. Het 
betalingsbevel wordt aan de schuldeiser afgegeven. Deze zal binnen een 
termijn van zes maanden het betalingsbevel aan de schuldenaar moeten laten 
betekenen. Vanaf de betekening kan de schuldenaar vervolgens binnen een 
termijn van een maand opposition instellen. Wordt binnen deze termijn geen 
opposition ingesteld dan kan op verzoek van de schuldeiser binnen een 
maand na het verlopen van de beroepstermijn het betalingsbevel executo-
riale kracht verkrijgen. De griffie verleent aan de beschikking de executo-
riale vorm en de beschikking verkrijgt daarmee alle gevolgen welke een 
vonnis heeft. Wordt er wel opposition ingesteld dan wordt de procedure als 
gewone contradictoire procedure voortgezet. 

8.2.6.2 Inleidend processtuk 

Art. 1407 NCPC bepaalt dat de procedure aanvangt met een door de schuld-
eiser of zijn gemachtigde bij de griffie in te dienen verzoekschrift. Omdat 
de eerste fase van de procedure een niet-contradictoir karakter heeft, vangt 
deze met een verzoekschrift aan. 62  Hetzelfde artikel bepaalt de inhoud van 
het verzoek en eist dat schriftelijke bewijsstukken moeten worden over-
gelegd. 63  De schriftelijke bewijsstukken moeten de gegrondheid en de 
grootte van de vordering aannemelijk maken, niet nodig is dat het onweer- 

62 Heron 1991, pp. 260, 261 en 536; het Franse recht kent de voluntaire rechtspraak 
(juridiction gracieuse) waar de verzoekschriftprocedure regel is. Daamaast zijn er 
procedures die met een verzoekschrift aanvangen omdat het karakter niet-contradictoir is, 
zoals de injonction de payer. Het zou niet passen bij het niet-contradictoire karakter om de 
procedure met een dagvaarding in te leiden. 

63 Het verzoek wordt op een vastgesteld formulier ingevuld en lijkt niet erg ingewikkeld. De 
bewijsstukken moeten betrekking hebben op de overeenkomst en het gevorderde bedrag. 
Voor kleine vorderingen tot FFr 5.000 is het bewijs vrij en kan volstaan worden met de 
factuur: art. 1341 CC. 

241 



Hoofdstuk 8 

legbaar bewijs claarvan wordt geleverd. De bewijsstukken blijven tijdens de 
procedure op de griffie liggen. De opbouw van het gevorderde bedrag zal 
precies aangegeven moeten worden evenals het bestaan van de overeen-
komst waarop de vordering berust. Art. 1408 NCPC bepaalt dat de schuld-
eiser in het verzoekschrift reeds kan vragen om de vordering te verwijzen 
naar de alsdan bevoegde rechter indien verzet wordt ingesteld. 

De gemachtigde kan het verzoekschrift zelfstandig voor de schuldeiser 
indienen. Een ieder kan als gemachtigde optreden. Een advocaat komt in de 
praktijk minder in aanmerking omdat de kosten dan hoog zijn. Het voordeel 
van de injonction de payer is juist dat het om een goedkope procedure gaat 
en dit voordeel wordt verminderd als daar hoge advocatenkosten bij komen. 
De deurwaarder is hier de meest in aanmerking komende persoon. Deze 
wordt vaak ingeschakeld om een vordering minnelijk te innen. Vanaf het 
ogenblik dat een schuldeiser hem deze opdracht geeft kan de deurwaarder, 
indien de minnelijke poging mislukt de gerechtelijke weg van de procedure 
van het injonction de payer volgen en het verkregen betalingsbevel met de 
executoriale titel ten uitvoer leggen. 

Institutionele schuldeisers maken veelvuldig gebruik van de injonction de 
payer. Het verzoek tot het betalen van een geldsom wordt nauwkeurig 

• omschreven en volgens een vast model ingediend. In deze gevallen is de 
procedure zeer doelmatig en zowel in het belang van de schuldeiser als de 
schuldenaar. De praktijk laat zien dat in de zaken van consumentenkrediet 
weinig verzet wordt ingesteld juist omdat de vordering nauwkeurig 
omschreven wordt." 

8.2.6.3 Ordonnance portant injonction de payer" 

De procedure van de injonction de payer is afgeleid van de procedure van 
de ordonnance sur requete.66  Het belangrijkste kenmerk van beide proce- 

64 Estoup 1990, pp. 296-299. 

65 Het gaat hier om de beschikking houdende bevel tot betaling ofwel de ordonnance portant 

injonction de payer. Is hiervoor gesproken van betalingsbevel; hiema zal warden 

gesproken van ordonnance of ordonnance 
66 Zie noot 13, hoofdstuk 8: De procedure van de ordonnance sur requete is in 1971 

ingevoerd. Het is geen contradictoire procedure en eindigt daarom in een voorlopige 

voorziening die geen gezag van gewijsde heeft. Het toepassingsgebied is in feite hetzelfde 

als van het refer& maar behalve spoedeisendheid moet er de noodzaak zijn de tegenpartij 

te overrompelen. Een voorbeeld hiervan is het executierecht. De procedure heeft niet 
specifiek betrekking op geldvorderingen en zal niet behandeld worden. 
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dures is het ontbreken van een contradictoir karakter terwijl er wet sprake is 
van een geschil. De rechter kan zijn beslissing geven uitsluitend op basis 
van de overgelegde bewijsstukken. De rechter kan het verzoek geheel of 
gedeeltelijk toewijzen of afwijzen (art. 1409 NCPC). 67  Hoewel de wet de 
rechter deze drie mogelijkheden biedt, laat de praktijk een afwijkend beeld 
zien, dat hieronder besproken wordt. 

De ordonnance p.i.p. moet op straffe van nietigheid voldoen aan de 
vereisten van art. 454 NCPC. De ordonnance hoeft echter niet, in tegen-
stelling tot het gewone recht en het recht van de ordonnance sur requete 
gemotiveerd aan te geven waarom het verzoek afgewezen of ingewilligd is. 

Art. 1409 NCPC bepaalt dat de rechter het verzoek kan toewijzen indien hij 
op grond van de overgelegde bewijsstukken het verzoek voldoende gegrond 
acht. Om de gewone procedure zoveel mogelijk te ontlasten, worden zeer 
veel zaken via de injonction de payer afgewikkeld en worden zo min moge-
lijk zaken afgewezen door de rechter." De praktijk is dat de rechter een 
niet in zijn geheel toewijsbaar verzoek in plaats van geheel of gedeeltelijk 
af te wijzen, onder bepaalde voorwaarden zal toewijzen. Hij kan de schuld-
eiser daartoe opdragen een nieuw volledig verzoekschrift in te dienen. Dit 
komt neer op een aanvulling van art. 1409 NCPC. De rechter heeft hierin 
een actieve rot. Hij kan onder meer aan de schuldeiser vragen aanvullend 
bewijsmateriaal over te leggen of een aanvullend verzoek in te dienen om 
op deze wijze te verhinderen dat het verzoek zou moeten worden afgewe- 
zen. 

De rechter kan op verzoek van de schuldenaar gelijktijdig met de 
ordonnance een betalingsregeling opleggen. 7°  De schuldenaar zal in dat 
geval minder snel verzet instellen tegen de ordonnance. Echter als de 
rechter vaak betalingsregelingen oplegt, zal de schuldeiser minder gebruik 
gaan maken van de injonction de payer, omdat het voor de schuldeiser 

67 Het Elzasser recht (Mahnverfahren) was op dit punt duidelijker, want het kende alleen de 
totale toewijzing of totale afwijzing: Taisne 1981, p. 323. 

68 Estoup 1990, pp. 299-300. 
69 Estoup is van mening dat deze wijze van procederen aan te bevelen is, om zodoende de 

lange gewone procedure te vermijden: Estoup 1990, p. 300. Professionele gemachtigden 
dienen trouwens over het algemeen volledige verzoeken in. 

70 Art. 1244(1) Code civil regelt de schuldsaneringsregeling. De rechter kan, de omstandig-
heden van de schuldenaar in aanmerking nemende, en gezien het belang van de schuld-
eiser over een termijn van twee jaar een betalingsregeling treffen. 
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nadelig is als hij lang op zijn geld moet wachten. De schuldeiser zal dan 
eerder geneigd zijn de gewone procedure te volgen omdat er dan in elk 
geval een procedure op tegenspraak volgt, waarin hij kan aantonen dat een 
betalingsregeling niet op zijn plaats 

8.2.6.3.2 Gedeeltelijk toewijzen; afwijzen 

Bij een gedeeltelijke toewijzing zal de rechter nauwkeurig aangeven welk 
bedrag wordt toegewezen en deze wijziging in de ordonnance p.i.p 
opnemen. De schuldeiser en schuldenaar weten zodoende waarom de rechter 
de wijziging aangebracht heeft. Hiermee kan rekening gehouden worden als 
de schuldenaar verweer wil voeren. Bij een gedeeltelijke toewijzing kan de 
schuldeiser de ordonnance voor zover het de gedeeltefijke toewijzing 
betreft, betekenen aan de schuldenaar met als gevolg een gedeeltelijke titel. 
Voor het overige kan schuldenaar de gewone procedure starten. 

Tegen een afwijzende ordonnance pip staan voor de schuldeiser_ geen 
rechtsmiddelen open. De mogelijkheid bestaat wel dat hij zijn vordering 
alsnog in de gewone procedure instelt. 

8.2.7 Gevolgen van de ordonnance portant injonction de payer 

Er kunnen verschillende gevolgen onderscheiden worden, al naar gelang het 
verzoek geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen of afgewezen. 

Als het verzoek wordt toegewezen, wordt op de griffie het verzoekschrift 
en de ordonnance pip. in de vorm van de minuut en de daaraan gehechte 
bewijsstukken bewaard. De schuldeiser krijgt een kopie van het verzoek-
schrift en van de ordonnance. Art. 1411 NCPC bepaalt dat de ordonnance 
binnen een termijn van uiterlijk zes maanden aan de schuldenaar betekend 
moet worden, op straffe van verval. 

Is slechts een gedeelte toegewezen dan kan de schuldeiser ervan afzien 
aan de ordonnance de executoriale vorm te verbinden. De ordonnance 
wordt in dat geval niet aan de schuldenaar betekend en de gehele vordering 
kan dan in de gewone procedure in gesteld worden. De schuldeiser kan ook 
andere redenen hebben om de ordonnance niet aan de schuldenaar te bete-
kenen, bijvoorbeeld als er inmiddels een betalingsregeling tot stand 

71 Estoup 1990, p. 301; Vincent c.a. 1993, p. 299-3, nr. 17. 
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gekomen is. 
Art. 1410 NCPC bepaalt dat als het verzoek wordt afgewezen alle bewijs-

stukken aan de verzoeker worden geretourneerd. Hij kan alsnog de gewone 
procedure volgen. 

8.2.7.1 Betekening van de ordonnance portant injonction de payer 

Sinds 1981 moet de ordonnance p.i.p. door een deurwaarder aan de schul-
denaar betekend worden, ongeacht de omvang van de vordering. Vizier de 
herziening in -1981 kon de beschikking ook bij aangetekende brief met 
bericht van ontvangst verstuurd worden als het om kleine vorderingen ging. 
De reden om betekening steeds verplicht te stellen was, dat door het 
ontbreken van waarborgen voor de schuldenaar in de vorm van hoor en 
wederhoor, er in ieder geval zoveel mogelijk zekerheid zou moeten zijn dat 
hij op de hoogte zou zijn van de ordonnance en de gevolgen daarvan.' 

Indien de betekening in persoon plaatsvindt, is de deurwaarder verplicht 
de gevolgen van de ordonnance aan de schuldenaar mondeling mee te 
delen. Vermeld moet worden dat de schuldenaar de vordering met alle 
bijkomende kosten alsnog kan betalen, of opposition kan instellen binnen de 
verzettermijn; ook worden de gevolgen aangegeven die de schuldenaar loopt 
indien geen opposition wordt ingesteld. Die gevolgen zijn dan dat hij geen 
rechtsmiddel meer kan instellen en dat de schuldeiser alle executiemiddelen 
kan aanwenden om zijn vordering te verhalen. Ook moet worden aange-
geven welk gerecht bevoegd is indien opposition wordt ingesteld en dat de 
schuldenaar op de griffie kennis kan nemen van de bewijsstukken. 

72 Art. 1414 NCPC. Het nadeel van deze regeling, speciaal voor de schuldenaar, zijn de extra 
kosten die aan de betekening verbonden zijn. Niet zelden zijn de deurwaarderskosten 
hoger dan de omvang van de vordering. Deze situatie is onbevredigend en voor een aantal 
schuldeisers een reden hun vordering af te schrijven. Ook de deurwaarders hebben hun 
bezwaren hiertegen bekend gemaakt. De procedure die toch snel moet verlopen, kan 
hierdoor grote vertraging ondergaan, omdat de deurwaarders in landelijke gebieden slechts 
af en toe hun ronde doen. Volgens de deurwaarders heeft het kostenaspect, vooral bij 
kleine vorderingen, ook een nadelig effect op de procedure: Reponses ministerielles 
questions &rites, Droit et pratique judiciaire, 1984 p. 52, (38856, M.J. Godfrain) en 1983, 
p. 151, (20145 M.G. Istace). 
Intussen gaan er stemmen op die ervoor pleiten dat de wetgever speciale regels zal 
vaststellen voor geschillen met een gering belang zodat de afwikkeling of in de gewone 
procedure of in een eenvoudige procedure, zoals de injonction de payer, zal plaatsvinden 
zonder tussenkomst van een deurwaarder: Estoup 1990, pp. 304 en 305. 
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Is de ordonnance pip. aan de schuldenaar betekend, dan heeft deze de 
keuze uit drie mogelijkheden: hij gaat tot betaling over, hij blijft passief, of 
hij stelt opposition in. 

Indien de schuldenaar niet betaalt noch opposition instelt, kan de schuld-
eiser aan de rechter verzoeken de ordonnance de executoriale vorm te ver-
lenen. De schuldeiser kan het verzoek ook indienen als de ordonnance niet 
in persoon betekend is. Het verzoek kan in de vorm van een verklaring of 
een eenvoudige brief aan de griffie plaatsvinden. De termijn waarbinnen het 
verzoek gedaan moet worden is den maand nadat de verzettermijn verstre-
ken is. De procedure eindigt hiermee. 

De ordonnance waaraan de executoriale vorm verbonden is, heeft alle 
gevolgen van een op tegenspraak gewezen definitieve rechterlijke beslis-
sing." Aileen als de schuldenaar geen opposition instelt, kan gezegd 
worden dat de injonction de payer de schuldeiser een snelle mogelijkheid 
biedt een executoriale titel te verkrijgen. 

8.2.8 Rechtsmiddelen in geval van ordonnance portant injonction de payer 

Indien de schuldenaar opposition instelt volgt de tweede fase van de 
procedure, de contradictoire fase die volgens het gewone recht verloopt.' 
Art. 1416 NCPC bepaalt dat de termijn om opposition in te stellen afhan-
kelijk is van de wijze waarop de ordonnance betekend is. De termijn is een 
maand indien betekening in persoon heeft plaatsgevonden of een maand 
nadat de schuldenaar op andere wijze bekend geworden is met de ordon-
nonce pdp. Opposition is het enige rechtsmiddel tegen de ordonnance 
Hoger beroep en cassatie zijn uitgesloten. 

Heeft de ordonnance executoriale vorm verkregen dan is hoger beroep 
uitgesloten. Cassatie kan wel worden ingesteld." Evenmin als hoger 
beroep kan verzet ingesteld worden; verzet is alleen nog dan moge1ijk als de 
betekening van de ordonnance niet in persoon heeft plaatsgevonden. 

73 Heron 1991, p. 383, hoewel het een niet-contradictoire procedure is, heeft de betekening 
van beschikking en de mogelijkheid van verzet samen tot gevolg dat de beschikking toch 
alle kenmerken van een contradictoire rechterlijke beslissing heeft. 

74 Opposition komt overeen met het Nederlandse verzet. Statistische gegevens over 1991 
geven aan dat van 866.786 injonctions de payer, in 38.595 zaken verzet wordt ingesteld: 
ca. 4%. Munoz-Perez c.a. 1993, p. 17. 

75 Art. 1422(2) NCPC. Cassatie is op bepaalde gronden we! mogelijk. Verzet tegen het 
betalingsbevel in de executoriale vorm is ook niet mogelijk voor de schuldenaar, omdat de 
beslissing geen verstekbeslissing is, zoals in het Duitse recht, maar een beslissing op 
tegenspraak. 
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Opposition kan dan alsnog worden ingesteld binnen een maand nadat de 
schuldenaar kennis heeft genomen van de ordonnance. 

8.2.8.1 Overgang in de contentieuze procedure 

De Franse injonction de payer en het refire-provision 

De tweede fase van de injonction de payer is in 1981 belangrijk gewij-
zigd. 76  Voor 1981 kon de schuldenaar verweer instellen, waarbij de daarop 
volgende procedure een vervolg was van de injonction de payer, en daarmee 
beheerst werd door bijzondere procedureregels. 77  In de huidige regeling, 
die geinspireerd is op de regeling uit Elzas-Lotharingen en het Duitse 
Mahnverfahren, wordt de procedure die volgt op de opposition beheerst 
door regels van het gewone recht. 78  

Opposition kan ingesteld worden bij aangetekende brief of door een 
verklaring op de griffie af te leggen. De griffier maakt hiervan melding met 
de datum van ontvangst. Aangezien opposition het begin van een gewone 
procedure is, zijn hiervoor de regels van toepassing die gelden voor de 
gewone procedure voor het tribunal d'instance. Art. 828 NCPC bepaalt dat 
behalve de advocaat als gemachtigde kunnen optreden; de echtgeno(o)t(e), 
ouders of andere verwanten in de rechte lijn of verwanten tot in de derde 
graad en voor instellingen en ondememingen een medewerker hiervan. De 
deurwaarder is hiervan dus uitgesloten." 

De opposition moet duidelijk zijn, gemotiveerd hoeft hij niet te zijn. 8°  

76 De procedure is geregeld in de art. 1415-1422 NCPC. 
77 Bij decret van 28 augustus 1972 werd deze regeling ingevoerd. 
78 Het rechtsmiddel opposition in de injonction de payer is niet gelijk aan het verzet dat 

volgt na een verstekvonnis: J.J. Taisne 1981, p. 319. 
79 Heron 1991, pp. 373 en 374. 
80 Dat het verzoek niet gemotiveerd hoeft te worden is te betreuren, want indien die 

verplichting wel zou bestaan, zou dit vaak voldoende zijn om de schuldenaar er van te 
overtuigen dat hij geen reden heeft om niet te betalen en zou het indienen van opposition 
hierdoor kunnen verminderen. Een ander voordeel voor de schuldeiser en de rechter zou 
zijn dat reeds voor de zitting het standpunt van de schuldenaar duidelijk is en dat het 
debat daarop afgestemd kan worden. Maar deze stellingname dwingt de schuldenaar ertoe 
reeds in een vroeg stadium met zijn verweer te komen en is zodoende niet aantrekkelijk 
voor de schuldenaar: Estoup 1990, pp. 315 en 316. 
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8.2.9 Evaluatie 

In 1981 schrijft Taisne," dat ondanks de positieve wijzigingen de 

injonction de payer voor de schuldeiser en de schuldenaar verschillende 

valkuilen herbergt. Voor de schuldeiser zal het zonder de hulp van een 

juridische deskundige niet altijd mogelijk zijn bepaalde gevolgen in te 

schatten, zoals in geval dat de vordering slechts gedeeltelijk wordt toegew-

ezen of als er opposition wordt ingesteld. De ontwerpers van de nieuwe 

procedure zijn zich ervan bewust geweest dat zij in elk geval in de eerste 

periode veel infonnatie moesten verschaffen en hebben hun hoop daarbij 

gevestigd op medewerking van het griffiepersoneel. De taak van de griffie 

neemt hierdoor toe. 

8.3 Het refere-provision 

8.3.1 Inleiding 

Hoewel het refere-provision geen incassoprocedure is in de zin van mijn 

definitie, zijn er voldoende aanknopingspunten met het Nederlandse kort 

geding voor geldvorderingen, om bespreking van het refere-provision 

interessant en gerechtvaardigd te maken. 

Het refere is een spoedprocedure die weinig formaliteiten kent.' De 

beslissing van de rechter is een voorlopige voorziening. De voorziening 

wordt gegeven na een mondelinge behandeling door een rechter die niet 

tevens rechter in de bodemprocedure is. Het refere kan ingesteld worden 

voordat de bodemprocedure wordt ingesteld, maar ook tijdens de bodem-

procedure of tijdens een appel-procedure. Soms wordt het refer& gebruikt als 

inleiding van de bodemprocedure zoals bij de passerelle." 
Het refere is sinds de herziening van de Code de procedure civile in 

1972-1976" een belangrijk alternatief geworden voor de gewone proce-

dure. 

81 Taisne 1981, pp. 319-328. 
82 De algemene artikelen die betrekking hebben op alle soorten referes zijn: art. 484-492 

NCPC; speciale regelingen worden o.m. gegeven voor het tribunal de grande instance: art. 
808-811 NCPC, tribunal d'instance: 848-850 NCPC, en tribunal de commerce: 872-873 
NCPC. Voor algemene informatie zie: Weber 1991. 

83 Zie voor het passerelle par. 8.3.1.1.; Vincent e.a. 1991, n. 146. 
84 De belangrijkste herzieningen vonden plaats tussen 1972 en 1976 en traden als geheel in 

werking in 1976. Zie noot 4, hoofdstuk 8. 

248 



De Franse injonction de payer en het refere-provision 

Het refere is ontstaan bij verordening van 22 januari 1685 van het Chatelet 
van Parijs, en bij Koninklijke verordening van 1685 gereglementeerd." De 
Code de procedure civile van 1806 wijdde slechts enkele artikelen aan het 
refere (art. 806-812 Cpc) want men vermoedde toen nog niet dat de rege-
ling zo belangrijk zou worden. 86  De huidige wetgeving heeft het toepas-
singsgebied van het refere aanzienlijk uitgebreid. Reeds vOor de herziening 
van het procesrecht in 1976 werd bij decret van 17 december 1973 het 
refere-provision ingevoerd. Hierbij is het voor een schuldeiser mogelijk 
gemaakt in refere een voorlopige voorziening te vragen indien de geldvor-
dering niet voldoende gemotiveerd te betwisten is. Bij decret n. 85-1330 
van 17 december 1985 is artikel 809(2) NCPC aangevuld met de mogelijk-
heid om de tenuitvoerlegging van een niet serieus te betwisten verplichting 
te vragen: het refere-injonction. 

8.3.1.1 Het karakter van het refere 

In het algemeen kenmerkt het refere zich door een vijftal elementen: de 
voorlopigheid van de voorziening, de snelheid, de mogelijkheid van verwij-
zing, het contradictoire karakter en de uitvoerbaarheid bij voorraad. 

Van deze elementen is in het bijzonder die van de verwijzing interessant; 
zij is op andere wijze geregeld dan bij het Nederlandse kort geding. De 
andere kenmerken komen in grote lijnen overeen met die van het Neder-
landse kort geding. 

Art. 487 NCPC bepaalt dat de refere-rechter het geschil kan verwijzen naar 
de meervoudige kamer. Het blijft in de meervoudige kamer gaan om de 
behandeling van een refere, waarbij geen nieuwe dagvaarding nodig is 
omdat de rechter zelf een nieuwe zittingsdatum vaststelt. Het vonnis is 
evenzeer een voorlopige voorziening en heeft dezelfde reikwijdte en 
gevolgen als elk refere-vonnis. Het belang van de verwijzing is dat in grote 
gerechten, waar meerdere rechters betrokken zijn bij het refere, op deze 
manier de rechters met elkaar kunnen overleggen en de verschillende 
gezichtspunten binnen een gerechtelijke instantie op een lijn kunnen 
brengen. Een nadeel is dat de snelheid hierdoor verloren pat." In de 
praktijk wordt daarom zelden gebruik gemaakt van deze verwijzing." De 

85 Voor de ontwikkeling van het Were zie onder meer: Meijers 1947, pp. 1-36. 
86 Vincent e.a. 1991, nr. 136. 
87 Juris-Classeur 1988, nr. 37-39. 
88 Weber 1991, p. 145. 
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verwijzingsmogelijkheid bestaat niet bij het tribunal d'instance omdat daar 

geen collegiale rechtspraak bestaat. 

De praktijk van de passerelle is ontstaan in het tribunal de grande 

instance van Parijs." De verwijzing is in dit geval naar de bodemproce-

dure. Deze mogelijkheid staat open wanneer de rechter van mening is dat 

het geschil niet in het refere behandeld kan worden, bijvoorbeeld omdat er 

eon serieuze betwisting is, maar er wel een spoedeisend belang is bij 

behandeling van de zaak. De rechter zal, alvorens zijn beslissing te nemen, 

moeten nagaan of or een spoedeisend belang is. In die gevallen kan de 

rechter tegen eon vaste zittingsdag naar de bodemprocedure verwijzen. De 

bodemprocedure waama verwezen wordt is de procedure d'urgence a jour 
fixe van art. 788 e.v. NCPC." Partijen zijn vrij om van deze mogelijkheid 

gebruik te maken. Het praktische nut van de passerelle heeft zich vooral bij 

het refere-provision bewezen. Volgt afwijzing in het refere dan kan alsnog 

een spoedprocedure in de vorm de procedure d'urgence A jour fixe gevoerd 

worden. 

8.3.2 Ontvankelijkheidsvereisten 

Het klassieke refere kent twee vereisten die neergelegd zijn in art. 808 

NCPC." Het artikel bepaalt dat in zaken met eon spoedeisend belang de 

rechter voorzieningen kan treffen indien doze door de partijen niet serious 

betwist zullen worden of die vanwege het conflict gerechtvaaMigd zijn. 

De wet geeft niet aan wanneer sprake is van eon spoedeisend belang. 

Aangenomen wordt dat de rechter vrij is om te bepalen wanneer hiervan 

sprake is. De aard van de zaak kan spoedeisend zijn, maar ook kan het zijn 

89 Door circulaire n. 83-06 van 2 augustus 1983 algemeen mogelijk gemaakt. Gaz. Pal. Jur. 
I, 1985, P.  96, note M. Capatini; Gaz. Pal. Jur. 2. P.  558, note G. Pluyette; D.S. Jur. 1984, 
p. 603, note P. Julien. 'Partis neemt in het bele juridische bestel van Frankrijk een 
bijzondere en soms innoverende plaats in. De toepassing van het procesrecht geschiedt in 
Parijs dan ook wel eens anders dan in andere arrondissementen': aldus De Brauw 1980, 
P. 239. 

90 De procedure d'urgence a jour fixe is slechts mogelijk bij het tribunal de grande instance. 
Het is een spoedprocedure, maar ook bij goed georganiseerde gerechten duurt de proce-
dure tenminste 6 maanden. De praktijk is nu dat wanneer er een spoedeisend belang is de 
eiser eerst naar de president in refere gaat. Acht deze een !Were niet mogelijk vanwege 
emstige betwisting, dan geeft hij in refere toestemming voor de procedure van art. 788 
NCPC. Procesvertegenwoordiging is voor beide partijen vereist; Heron 1991, pp. 365-368, 
nr. 516-519; Miguet 1992, p. 112. 

91 Het Were bij het tribunal de grande instance is geregeld in de art. 808-811 NCPC. 
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dat er een spoedeisend belang is omdat de uitspraak in de bodemprocedure 
niet afgewacht kan worden, omdat de bodemprocedure veel te langzaam is. 

Het tweede vereiste is dat er geen serieuze betwisting is of dat er een 
geschil bestaat dat maatregelen in refere rechtvaardigt. Dit opent de 
mogelijkheid voor de rechter ook bij serieuze betwisting maatregelen te 
nemen. De rechter kan geen kennis nemen van de vordering als het bestaan 
van de vordering zelf betwist wordt. Er is geen sprake van een serieuze 
betwisting als de eiser duidelijk aangeeft welk recht hij inroept en de 
gedaagde dat recht in redelijkheid niet kan tegenspreken, en de eiser 
aantoont dat zijn recht absoluut zeker is.' 

8.3.3 Procedure van het refire 

De procedure wordt vooral bepaald door de bijzondere kenmerken van het 
refere: een eenvoudige, snelle procedure die weinig formaliteiten kent, maar 
wel waarborgen biedt ter bescherming van de partijen, met name van 
gedaagde. Het refere is evenals het Nederlandse kort geding slechts summier 
geregeld. De behandeling ter terechtzitting vertoont gelijkenis met het kort 
geding. Het gezag en de ervaring van de rechter zijn voor de afloop van de 
mondelinge behandeling van groot belang. 

Hoewel de ordonnance de refere geen gezag van gewijsde heeft en geen 
definitieve beslissing in de hoofdzaak geeft, wordt ook in Frankrijk de 
uitspraak overwegend als een eindbeslissing beschouwd en volgt er geen 
bodemprocedure. 93  

8.4 Procedure van het refere-provision" 

Het refere-provision is een bijzondere variant van recente datum van het 
klassieke refere. De invoering van het refere-provision is een van de 
belangrijkste maatregelen geweest die genomen is om voor niet serieus 
betwiste geldvorderingen bij de refere-rechter een voorschot ten gunste van 

92 Normand 1979, P.  655. 
93 Normand e.a. 1988, 434-16, n. 126-127; Perrot 1974, pp. 895-900, n. 16; Rousse 1977 

nat., p. 249. 
94 Bij decret n. 73-1122 van 17 december 1973 art. 178-XV werd art. 73 van het decret n. 

71-740 van 9 september 1971 gewijzigd en het refere-provision geregeld. 

251 



Hoofdstuk 8 

de schuldeiser te vragen.' 
Het refere-provision is, in tegenstelling tot andere maatregelen die 

ingevoerd zijn bij de herziene Code de procedure civile, geen codificatie 
van bestaande jurisprudentie. 96  

Hoewel de refere-rechter zich in de loop der jaren een vrij ruime 
bevoegdheid had toegemeten is hij er nooit toe over gegaan een provision 
(een voorschot als voorlopige voorziening) toe te wijzen. De reden hiervoor 
is dat de bevoegdheid van de refere-rechter beperkt was tot een voorlopige 
beslissing en dat hij geen toewijzing kon doen vooruitlopend op de defini-
rieve beslissing. Het refere-provision is een zuiver wetgevende maatregel 
geweest en de belangrijkste vemieuwing in 1973 van het Franse proces-
recht.' Een belangrijke overweging die tot invoering van het refer& 
provision heeft geleid was om verkeersslachtoffers een betere rechtsbescher-
ming te bieden. Vooral in grotere steden moest vaak zeer lang op de 
vaststelling van de schadevergoeding gewacht worden en werd de gewone 
procedure zoveel mogelijk gerekt. Geprobeerd werd dan om een voor het 
slachtoffer vaak zeer ongunstige regeling te treffen. Invoering van het 
refere-provision heeft aan deze situaties een einde gemaakt." Het toepas-
singsgebied is echter niet beperkt tot schadevergoeding voor verkeers-
slachtoffers. Daamaast worden op deze wijze vorderingen uit overeenkomst 
ingesteld en vorderingen uit bouwzaken wegens een tekortkoming in de 
werkzaamheden. Vorderingen uit overeenkomst daarentegen worden ook 

9$ In een brief van 23 augustus 1993 van J. Normand aan T. van der Molen (destijds 

studente R.U. Utrecht) verrneldt Normand dat de voorbereidingen van decreten geheim is. 

Het refere-provision is bij (keret van 17 december 1973 op het allerlaatste moment 

toegevoegd op initiatief van het Kabinet van de Minister van Justitie en in het bijzonder 

van P. Drai, en niet op initiatief van de herzieningscommissie. Drai besloot hiertoe omdat 

sinds 1970 verkeersslachtoffers grote problemen hadden hun schadevergoeding te verhalen. 
96 In Frankrijk is het cen probleem na te gaan om welke redenen de wetgever een nieuwe 

maatregel heeft ingevoerd. Deze informatie zal voomamelijk uit artikelen van Franse 

juristen moeten komen. Sedert de Grondwetswijziging van 1957 kan de nouveau Code de 
procedure civile (nagenoeg) geheel gewijzigd worden bij decret (AMvB). Er is dus geen 

parlementaire geschiedenis, wel wordt over een voorgenomen wijziging een advies 

ingewonnen bij de Raad van State en een rapport aan de Minister-President gericht. Het 

advies van de Raad van State is geheim, het rapport aan de Minister-President wordt niet 
gepubliceerd en niet gecatalogiseerd bewaard en is na korte tijd op het Ministerie 

nauwelijks of niet meer terug te vinden: zie hiervoor De Brauw 1980, p. 255. 
97 Cezar-Bru e.a., 1978. 
98 Weber 1991, pp. 159-160; Gaz. Pal. 1980, I, Doct. pp. 314-315 note R. Perrot; Perrot 

1974, p. 900. 
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veel ingesteld via de injonction de payer." Een belangrijk verschil tussen 
het refere-provision en de injonction de payer is dat het refere-vonnis een 
voorlopige voorziening is en de injonction de payer tot een definitieve 
beslissing leidt. 

Onmiddellijk na de invoering van de maatregel is ervan veelvuldig 
gebruik gemaakt en is de behoefte eraan overduidelijk gebleken. Het refer& 
provision is de spoedprocedure bij uitstek die de bodemprocedure vaak 
vervangt en zodoende de gewone procedures ontlast. 
Het toekennen van een voorlopige voorziening werd voor het eerst mogelijk 
geacht in 1967 in de gewone procedure voor het tribunal de grande 
instance.'' Indien een schadevergoeding gevorderd werd kon als voor-
lopige voorziening hierop een voorschot gevraagd worden. Deze regeling bij 
de juge de la mise en etat is nooit erg succesvol geweest.' Pas echt tot 
ontwikkeling is de voorlopige voorziening gekomen nadat in 1973 het 
refere-provision werd ingevoerd. Als het om een voorschot als voorlopige 
voorziening gaat wordt de voorkeur gegeven aan de refere-rechter.' 
Momenteel heeft het refere-provision een zeer belangrijke plaats als spoed-
procedure ingenomen. I°3  

Het refere-provision kan bij alle gerechtelijke instanties ingesteld worden. 

99 Zie par. 8.2.5. Vorderingen wegens schadevergoeding kunnen in deze procedure niet 
ingesteld worden. 

Dm Perrot 1980, p. 314; Gewijzigd bij decret n. 81-500 van 12 mai 1981. Art. 771 NCPC 
bepaalt nu dat de juge de la mise en etat (rolrechter) een voorschot als voorlopige 
voorziening kan toekennen indien de verplichting niet serieus te betwisten is. 

101 De juge de la mise en etat is de (rol)rechter die voorafgaande aan de behandeling in de 
gewone procedure bijvoorbeeld instructiemaatregelen kan nemen. Art. 771 NCPC geeft 
aan welke maatregelen genomen kunnen worden. Een voorlopige voorziening kan hij 
nemen onder dezelfde voorwaarden als de refere-rechter. De Brauw 1980, p. 239-255 
vergelijkt de juge de la mise en etat met de `civiele instructie', naar het gelijkluidende 
experiment dat in het arrondissement Roermond in 1978 startte. Snijders e.a. 1995, 
p. 131 spreekt van de rolrechter, hetgeen niet geheel juist is. 

102 Bij het tribunal de grande instance geldt echter wanneer tijdens de procedure een 
voorlopige voorziening gevraagd wordt de rechter de la mise en etat exclusief bevoegd 
is met uitsluiting van de refere-rechter: Normand e.a. 1988, Refere, 434-3, n. 16. 

103 In 1992 werden bij de tribunaux de grande instance 11.689 referes en bij de tribunaux 
d'instance 55677 referes ingesteld: Annuaire Statistique de la Justice, 1991-1992, La 
Documentation francaise. 
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8.4.1 Ontvankelijkheidsvereisten 

Het refere-provision is geregeld in art. 809(2) NCPC. Dit artikel luidt: 

Dans les cas out l'existence de l'obligation n'est pas serieusement contes-
table, il peut accorder une provision au creancier 

De tekst van art. 809(2) NCPC spreekt niet van een spoedeisend belang. Na 
invoering van de regeling bestond onduidelijkheid of het spoedeisend belang 
impliciet toch aanwezig moest zijn of dat het geen ontvankelijkheidsvereiste 
was. Voorstanders van het vereiste van een spoedeisend belang meenden dat 
het refern-provision als onderdeel van het algemene refere ook moest 
voldoen aan het vereiste van spoedeisendheid. Het impliciete karakter van 
spoedeisendheid werd afgeleid uit art. 8090) NCPC waarin de refer& 
rechter conservatoire maatregelen of herstel in de oorspronkelijke toestand 
kan bevelen als er grote schade of een ernstige onrechtmatige toestand 
dreigt.'" 

Perrot' is van mening dat spoedeisendheid geen vereiste is en dat het 
refern-provision alleen vereist dat de verplichting niet serieus te betwisten is 
en het karakter heeft van een voorlopige voorziening, zodat altijd nog een 
bodemprocedure gevoerd kan worden. Deze opvatting is doorslaggevend 
geweest en een spoedeisend belang werd niet !anger vereist. In de 
jurisprudentie wordt aangenomen dat art. 809 NCPC onafhankelijk van art. 
808 NCPC moet worden opgevat. Bij het tribunal de grande instance in 
Parijs hebben de refere-rechters de voorziening veelal gemotiveerd met 
enerzijds het bestaan van de verplichting en anderzijds met het overbelast 
zijn van de gerechtelijke instanties.' Ook werd gevreesd dat met het 
afwijzen van het vereiste van een spoedeisend belang vooral de kleinere 
gerechtelijke instanties overbelast zouden raken door het refere-provision. 
Deze angst is niet bewaarheid geworden. In de kleinere gerechtelijke 
instanties wordt veel minder gebruik van het refere-provision gemaakt dan 
bijvoorbeeld in Parijs het geval is, waarschijnlijk omdat de bodemprocedure 
bij de kleinere gerechten sneller verloopt. 

104 Vooral in de jurisprudentie werd aanvankelijk steeds het spoedeisende belang genoemd: 
Tribunal de grande instance, Paris, 13 maart 1974: Gaz. Pal. 1974, 2e, p. 539; Tribunal 
grande instance, Nanterre, 4 juni 1982: J.C.P. 83, II, 20116, note P. Chambon; Cdzar-
Bru c.a. 1978, nr. 67; Estoup 1990, nr. 106-109. 

105 Perrot 1974, p. 900. 
106 Rousse 1975, p. 14. 
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8.4.3 Toepassingsgebied 
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De verplichting mag niet serieus betwist kunnen worden. De betwisting 
moet betrekking hebben op de verplichting zelf. Deze kan haar rechtsgrond 
hebben in een overeenkomst, een onrechtmatige daad of in de wet. De 
rechter zal de betwisting steeds moeten beoordelen. Er wordt een ruim 
standpunt ingenomen en er zal niet snel sprake zijn van een serieuze 
betwisting. 

Lange tijd was het omstreden of de refere-rechter bij het refere-provision 
wet de totale vordering kon toewijzen omdat het nog steeds om een 
voorschot op de geldvordering gaat. Als het om een voorschot gaat 
impliceert dit in wezen dat het totaal verschuldigde hoger is. De Cour de 
cassation heeft in 1981 bepaald dat de hoogte van de voorlopige voorzie-
ning alleen afhankelijk is van het onbetwiste gedeelte van de gehele 
vordering. Sindsdien is het gebruikelijk dat de gehele vordering, voorzover 
deze niet betwist wordt, wordt toegewezen.' 

Door deze ontwikkeling in de rechtspraak heeft de toewijzing van de 
voorziening in veel gevallen tot gevolg dat wordt afgezien van het instellen 
van de bodemprocedure. De wederpartij zal ook niet snel een bodemproce-
dure starten omdat hij in het refere geen serieus verweer gevoerd heeft en 
de bodemrechter dit zeker in zijn oordeel zal laten meewegen. In Parijs is 
het zelfs zo dat de refere-rechter ook deelneemt als rechter in de bodem-
procedure. Hoewel er geen cijfers bestaan die voor geheel Frankrijk 
aangeven in hoeveel procent van de gevallen het refere-provision in een 
definitieve beslissing eindigt, wordt dit geschat op 70-90%.'" Indien de 
schuldeiser slechts een gedeelte van de schadevergoeding krijgt toegewezen, 
zal over het algemeen de procedure voortgezet worden. Het gevolg van deze 
ontwikkeling is dat de refere-rechter steeds meer als bodemrechter optreedt. 

Het refere-provision wordt hoofdzakelijk gevolgd in schadevergoedings- 
zaken wegens letsel als gevolg van verkeersongevallen en in schadevergoe- 

107 Weber 1991, P.  162; Couchez 1983, P.  166, n. 9. 
108 Weber 1991, p. 162: In Saumur eindigen alle refere-provisions in een definitieve 

beslissing omdat de president deze referes als een bodemprocedure behandelt en dus een 
bodemuitspraak volgt. 
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dingszaken in bouwzaken wegens van wanprestatie.' 
De schadevergoedingszaken in de bouw hebben meestal betrekking op 

gebreken en fouten in het werk. Meestal zal een deskundige worden 
aangesteld die de schadevergoeding moet vaststellen. De schuldeiser kan 
dan een voorschot vragen van alle bij de bouw betrokken ondememingen, 
mits vaststaat dat de schade te wijten is aan fouten bij de bouw. 

Daamaast zijn allerlei vorderingen mogelijk zoals; toekenning van een 
voorlopige voorziening in de vorm van een dwangsom n° , voor misbruik 
van de procedure' en voor de kosten van een (medisch)deskundige naast 
de schadevergoeding in een verkeerszaaki n  

8.4.4 Executeerbaarheid van de titel 

De ordonnance de refire is uitvoerbaar bij voorraad en zelfs op de minuut. 
Art. 521 NCPC bepaalt dat de tenuitvoerlegging niet geschorst kan worden 
door zekerheid te stellen. Toch is er een beperking aan de tenuitvoerlegging 
vanwege het voorlopige karakter van de ordonnance de refire. De executie 
kan niet plaatsvinden op een onroerende zaak. Noodzakelijk is in dat geval 
dat de vordering alsnog beoordeeld wordt en dat zal in de bodemprocedure 
moeten plaatsvinden. De ordonnance de refire  geeft dus alleen de mogelijk-
heid om beslag te leggen. 113  Bij dogmatici bestaat veel kritiek op deze 
beperking, die niet te verenigen is met de uitvoerbaarverklaring bij voorraad 
van de ordonnance de rOfOre. Verwacht wordt dat de herziening van het 
executierecht deze beperking onder zekere voorwaarden zal opheffen. 
Ondanks deze beperking is het refere-provision een goede maatregel om het 
hoofd te bieden aan de slechte betalingsmoraal van veel schuldenaren. 

109 De Brauw 1980, p. 250, vermeldt dat de zaken die in het referd-provision afgedaan 

worden in Nederland als gewone procedure verlopen. De duur van de procedure was in 
die periode: 1 a 3 weken. 

lio Tribunal grande instance, Paris, 23 juni 1984: Rev, trim. dr. civ. 1985, p. 441. 

ill Aix-en-Provence, 30 januari 1985: Gaz. Pal. 1985, p. 339, note Dureuil; Rev, trim. dr. 
civ. 1985, p. 608, obs. J. Normand; Juris-Classeur 1990, fasc. 235-2, n. 77. 

112 Tribunal de grande instance, Paris, 19 november 1984; Rev, trim. dr. civ. 1985, p. 436, 
obs. J. Normand. 

113 Cass. civ. 27 november 1985: Dalloz 1986, Jurispr. p. 169, note J. Prdvault; Rev. trim. 

dr, civ.,1987, p. 155, note R. Perrot; JCP 1988, ed. G. 3331; Th. Leger, Execution d'un 
refere-provision, La revue des huissiers de justice, 1989, I, p. 665; Encycl. Dalloz, 
Words civ. 25e suppl. 1993, n. 19; Weber 1991, p. 166. 
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Het refere-provision wordt beschouwd als een efficiente procedure voor 
eenvoudige, in redelijkheid niet te betwisten geschillen. In de praktijk speelt 
vooral de snelheid van de procedure een belangrijke rol alsook dat er altijd 
meteen een rechter beschikbaar is. Ook de mondelinge behandeling is zeer 
belangrijk. Voor het welslagen van de procedure speelt de kwaliteit van de 
rechter een belangrijke rol. Een belangrijk neveneffect is dat het refer& 
provision de overbelasting van het gerechtelijk apparaat doet afnemen. 

In het refere-provision wordt het spoedeisend belang niet afhankelijk 
gesteld van de vraag of de schuldeiser het geld meteen nodig heeft, maar of 
de verplichting van de schuldenaar vaststaat. Toch is een spoedeisend 
belang in de regel wel aanwezig. Een schuldeiser zal namelijk altijd van 
mening zijn dat hij een spoedeisend belang heeft als hij te lang op zijn geld 
moet wachten. De advocaten erkennen dat in 20 % tot 30 % van de zaken 
een bodemprocedure niet noodzakelijk is, want dat het in die zaken er dan 
slechts om gaat om de procedure te rekken." 4  Hoewel het refere-provision 
een voorlopige voorziening is, volgt in het algemeen geen bodemprocedure. 

De advocaten menen dat het refere-provision noodzakelijk is omdat het 
gezien wordt als de enige snelle procedure voor geldvorderingen. De 
langdurige gewone procedure wordt ermee omzeild. De rechtspraak kost 
veel tijd en geld en functioneert inefficient.' In Parijs wordt veel gebruik 
gemaakt van het refere-provision.' Het gevolg is dat er een aantal zeer 
gekwalificeerde rechters moet zijn die deze referes kunnen behandelen. De 
rechter heeft een grote mate van vrijheid om te beoordelen of de vordering 
geschikt is voor een refere. 

Onnodig gebruik van het refere-provision kan gesanctioneerd worden met 
een boete. Art. 700 NCPC biedt de rechter hiertoe de mogelijkheid. De 
boete kan opgelegd worden aan de schuldeiser als hij misbruik van proces-
recht maakt door de procedure te starten. De schuldenaar kan ook een boete 

114 Weber 1991, pp. 165-166 en pp. 175-180. Schrijver geeft enkele statistische gegevens: 
In Tours werd in 1988 95% van het aantal aangebrachte huurzaken toegewezen en ca. 
68% van de verkeer- en bouwschadezaken en in Parijs werd zelfs 90% van alle zaken 
toegewezen. 

115 A.A.M. van der Molen, scriptie: Het Franse kort geding voor geldvorderingen, Rijks 
universiteit Utrecht, oktober 1993. 

116 Bij het tribunal de grande instance worden jaarlijks ongeveer 11000 vorderingen 
ingesteld. Hiervan zijn 5000 referes en 6000 gewone procedures: A.A.M. van der Molen, 
(zie vorige noot). Ter aanvulling van haar onderzoek heeft schrijfster gesprekken 
gevoerd met advocaten en juristen. 
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opgelegd krijgen als hij doelbewust het op een procedure doet aankomen 

door zonder enige reden niet te betalen. 

8.4.6 Kosten van de injonction de payer en het refere-provision 

Griffierechten zijn zowel bij het tribunal d'instance en het tribunal de 

grande instance voor de injonction de payer en het refere-provision niet 

verschuldigd. Bij het onafhankelijke tribunal de commerce is 130 FFr aan 

griffierecht verschuldigd voor de injonction de payer. 

Een door mij geinterviewde deurwaarder in  en een incassobureau m  

brengen per injonction de payer 800 tot 1.000 FFr aan de schuldeiser in 

rekening. Hierbij is inbegrepen de betekening van de ordonnance. lndien 

tijdens de procedure niet betaald wordt en het moet tot executie van de 

ordonnance komen dan zijn de extra kosten voor de schuldeiser 1.000 FFr. 

Het incassobureau rekent voor de executie tenminste 2.000 FFr. 

Hoewel ook in de bodemprocedure bij het tribunal d'instance geen 

verplichte procesvertegenwoordiging bestaat, schakelen schuldeisers meestal 

een advocaat in. De kosten van een advocaat bedragen minimaal 5.000 FFr. 

Voor het refere-provision is inschakeling van een advocaat verplicht. 

8.4.7 Termijn van de procedures 

De traagheid waarmee rechters tot een beslissing komen is eon van de 

belangrijkste verwijten aan het adres van de rechterlijke macht. Het succes 

van de spoedprocedures, de injonction de payer en refere-provision, is 

hiervan het gevolg. 

Voor geldvorderingen geldt dat acht op de tien zaken in deze spoed-

procedures ingesteld worden." 9  De termijn die voor de injonction de 

117 Mr. D. Hector, deurwaarder te Cahors en lid van het bestuur van de Union Internationale . 

des Huissiers de Justice et Officiers Judiciaires. 
118 Intrum Justitia te Parijs. In het eerste half jaar van 1994 behandelden zij ongeveer 150 

injonetions de payer en 50 refere-provisions. 
119 Infostat, nr. 12, avril 1990 en 13, mai 1990, Ministere de la Justice, V. Carrasco et B. 

Munoz-Perez: in 1988 werden bij de tribunaux de grande instance en de tribunaux 

d'instance ruim den miljoen geldvorderingen ingcsteld. Bij de tribunaux d'instance 

werden 96,8% van de geldvorderingen ingesteld, tegen 3,2% bij de tribunaux de grande 

instance. In meer dan 75% van deze zaken werd de injonction de payer gebruikt. In 

3.8% van de zaken het refere en in de resterende 16,7% volgde een bodemprocedure bij 

(Wordt vervolgd...) 
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payer en het refere geldt is minder dan twee maanden. 12°  De bodemproce-
dure bij het tribunal d'instance duurt gemiddeld 4,4 maanden en bij het tri-
bunal de grande instance 9,7 maanden. De bodemprocedure bij het tribunal 
de commerce is ook gemiddeld 4,4 maanden. Het refere bij het tribunal de 
commerce duurt gemiddeld 18 tot 27 dagen. 121  

8.4.8 Buitengerechtelijk incasso in Frankrijk 

Incassobureaus en deurwaarders houden zich in Frankrijk bezig met buiten-
gerechtelijke incasso. Schuldeisers schakelen de deurwaarder vaak in om 
eerst een aanmaning te `betekenen'. Na deze aanmaning wordt vaak betaald. 
Een gerechtelijke procedure kan dan achterwege blijven. Deze kosten 
komen wel ten laste van de schuldeiser. Pas als een gerechtelijke procedure 
gestart wordt komen de kosten voor rekening van de schuldenaar. 

Qua omvang kleine vorderingen probeert de deurwaarder buitengerech-
telijk, in der minne te regelen. Voor vorderingen die kleiner zijn dan 800 
FFr start de deurwaarder liever geen injonction de payer. Kleine vorde-
ringen worden, vanwege de hoge kosten, ook veel afgeschreven. In 
Frankrijk is het gebruik van de profit-letter verboden.' 22  Ook het incasso-
bureau beperkt zich tot buitengerechtelijke incasso indien het qua omvang 
kleine vorderingen betreft of de vorderingen betwist worden. Ook bij 
financieel onvermogen van de schuldenaar wordt geen gerechtelijke proce-
dure gestart. 

Qua omvang grote vorderingen stelt de deurwaarder bij voorkeur in via 
de injonction de payer. Dit is voordelig, want indien hij de bodemprocedure 
zou starten moet hij naar het tribunal de grande instance, met de hieraan 
verbonden extra kosten voor een advocaat. 

119(...vervolg) 
het tribunal d'instance. De geldvorderingen bij het tribunal de grande instance werden in 
de bodemprocedure ingesteld. 

120 Intrum Justitia Parijs noemt een termijn van den week voor het refere. 
121 Infostat Justice, nr. 33, september 1933, Le contentieux general devant les tribunaux de 

commerce en 1991, J-P. Haehl, A. Hamon, B. Munoz-Perez: in 1991 werden 157.421 
bodemprocedures bij de tribunaux de commerce ingesteld waarvan 137.915 
geldvorderingen waren. Daarnaast zijn 53.400 referes ingesteld die ook voornamelijk 
geldvorderingen betreffen. De statistieken vermelden geen gegevens over de injonction 
de payer bij het tribunal de commerce. 

122 De profit-letter wordt in Nederland veel gebruikt om kleine vorderingen te innen. De 
schuldeiser stuurt een laatste aanmaning op briefpapier van een deurwaarder in de hoop 
dat hier een afschrikwekkend effect van uitgaat en de schuldenaar alsnog betaalt. 

259 



Hoofdstuk 8 

Het incassobureau krijgt in 5% van de zaken betaald nadat de titel betekend 
is en daama volgt nog betaling in 30-40% van de zaken tijdens de executie. 
20% van de vorderingen vallen binnen een faillissement. Tenslotte kan 35- 
45% van de vorderingen niet geInd worden wegens onvermogen van de 
schuldenaar. 

Indien het vonnis via het 1 .6Tel-6-provision verkregen wordt zijn de 
resultaten veel gunstiger: meteen na het verkrijgen van het vonnis wordt 
20% van de vorderingen betaald. Tijdens de executie wordt nog eens 60% 
voldaan. Ook bier is 20% van de vorderingen oninbaar onder meer omdat 
de schuldenaar failliet verklaard is. 

8.4.9 Afsluitende opmerkingen 

In deze afsluitende paragraaf wordt aangegeven wanneer in de pralctijk 
gebruik gemaakt wordt van de injonction de payer en wanneer van het 
refere. 

Institutionele schuldeisers maken in overwegende mate gebruik van de 
injonction de payer, verzekeringsmaatschappijen maken uitsluitend gebruik 
van de injonction de payer. Andere schuldeisers die veel gebruik van de 
injonction de payer maken zijn commerciele bemiddelingsbureaus, krediet 
verschaffers en dienstverleners. Vorderingen met betrekking tot huur worden 
weinig ingesteld. Het zijn vooral vorderingen met betrekking tot achterstal-
lige huur of schadevergoeding om de woning weer in de oorspronkelijke 
staat terug te brengen bij het verlaten van de woning die in de injonction de 
payer worden ingesteld. 

Huurvorderingen waarbij ontruiming van de woning en ontbinding van de 
huurovereenkomst worden gevraagd worden in overwegende mate via het 
refere ingesteld. In de praktijk heeft de beschikking van de rechter, waarin 
een voorziening wordt gegeven die overeenkomt met de hoogte van de 
vordering, een definitief karakter. Omdat de vordering niet serious betwist 
wordt of kan worden, blijft hoger beroep achterwege. w  

De ondervraagde deurwaarder is echter geen voorstander van het refer -6 
omdat sIechts een voorlopige voorziening verkregen wordt. Hi] geeft de 
voorkeur aan de injonction de payer omdat daarmee wel een executoriale 
titel verkregen wordt. 

Een voordeel naar zijn mening is, dat de vordering in de injonction de 
payer zorgvuldig door de rechter wordt getoetst. De rechter zal onder meer 

123 Infostat, Ministere de la Justice, nr. 13, mei 1990, V. Carrasco et B. Munoz-Perez. 
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het verzoek afwijzen als de overeenkomst in strijd met de wet is of de 
vordering verjaard is. De rechter hoeft de afwijzing niet te motiveren. 
Omdat de naam van de rechter onder de ordonnance staat blijft hij hiervoor 
verantwoordelijk. 

Het geInterviewde incassobureau kiest voor de injonction de payer omdat 
de procedure eenvoudig is, minder duur dan de andere procedures is en 
geen advocaat ingeschakeld hoeft te worden. Ook leent de procedure zich er 
toe dat de schuldenaar op elk moment tijdens de procedure betaalt of een 
betalingsregeling overeenkomt. Het enige nadeel zien zij erin dat het 
verzoek bij het tribunal d'instance kan worden afgewezen terwijl de rechter 
geen mogelijkheid biedt het verzoek te herstellen. Het percentage waarin 
opposition wordt ingesteld is ongeveer 20%. Het incassobureau is van 
mening dat in 15% opposition slechts wordt ingesteld om tijd te rekken. 

Het incassobureau stelt grote vorderingen of ingewikkelde zaken bij 
voorkeur in het refere-provision in.' De reden hiervoor is dat het refer& 
provision op snelle termijn een beslissing oplevert, soms zelfs binnen een 
week. Een termijn van een tot drie maanden komt hier echter ook voor. 

124 Hierbij dient opgemerkt te worden dat het refere-provision juist in Parijs een bloeiend 
bestaan leidt. 

261 



HOOFDSTUK 9 

DE BELGISCHE SUMMIERE RECHTSPLEGING OM BETALING 
TE BEVELEN 

9.1 	Inleiding 

Belgie kent een specifieke procedure voor de inning van vaststaande geld-
vorderingen, de summiere rechtspleging om betaling te bevelen Ben 
speciale procedure bestaat voor het opvorderen van achterstallige huur. 

Geldvorderingen worden op beperkte schaal sinds 1980 in kort geding 
ingesteld. De toewijzing van geldvorderingen in kort geding houdt verband 
met de steeds toenemende gerechtelijke achterstand. Het Franse refere-
provision heeft als voorbeeld gediend voor de Belgische ontwikkeling, 
waarbij aanvankelijk vooral in verkeersschadezaken een voorschot werd 
toegewezen. Omdat het aantal in kort geding ingestelde geldvorderingen nog 
steeds beperkt in aantal is zal het kort geding buiten beschouwing blijven. 

9.1.1 Kenbronnen 

De codificatie van het Belgisch burgerlijk procesrecht in 1806 kende als 
basis de Franse Code de procedure civile. Het Belgische Wetboek van Bur-
gerlijke Rechtsvordering bleef van kracht tot 1970, waarna het werd 
vervangen door het Gerechtelijk Wetboek. 2  De reikwijdte van het nieuwe 
Gerechtelijk Wetboek is zeer ruim en omvat niet alleen burgerlijke rechts-
vordering, maar ook de algemene beginselen, de rechterlijke organisatie, de 
bevoegdheid, het bewarend beslag en de middelen tot tenuitvoerlegging. De 
algehele herziening van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering startte 
in 1958 en de voorbereiding hiervan werd aan een persoon opgedragen. In 
drie jaar werd de gehele wet, welke 1675 artikelen omvat, bewerkt. Het 
doel van de herziening was een eenvoudiger, snellere en minder kostbare 
rechtsbedeling tot stand te brengen. Dit resultaat is slechts gedeeltelijk 
bereikt. Wat de vereenvoudiging betreft is het doel in grote mate gereali-
seerd door de procedureregels op alle gerechtelijke instanties van overeen- 

Of de Procedure sommaire d'injonction de payer. 
2 Ingevoerd bij Wet van 10 oktober 1967 en in werking getreden op 1 november 1970. De 

wet werd voorbereid door een Koninklijk Commissaris voor de gerechtelijke hervorming, 
aanvankelijk Ch. van Reepinghen en later E. Krings. 
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komstige toepassing te verklaren. 3  
De Belgische rechtspraak wordt echter nog steeds geconfronteerd met 

langdurige procedures met als gevolg een overbelasting van het gerechtelijk 
apparaat. In 1985 begon de werkgroep Burgerlijke Rechtspleging en Achter-
stand (werkgroep Meth's) met haar werkzaamheden om tot een oplossing te 
komen voor deze problemen en wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek 
voor te bereiden. 4  

9.1.2 	Rechterlijke organisatie 

De herziening van de rechterlijke organisatie is gelijktijdig met de 
herziening van burgerlijke rechtsvordering tot stand gekomen. De 
wijzigingen hebben geen fundamenteel karakter. 

Het Belgische recht maakt onderscheid tussen de gewone gerechtelijke 
instanties en de bijzondere gerechtelijke instanties. Het gewone gerecht in 
eerste instantie is de rechtbank van eerste aanleg/tribunal de premiere 
instance. De bijzondere gerechtelijke instanties zijn: vredegerechten/justices 
de paix, arbeidsrechtbanken/tribunaux du travail en de rechtbanken van 
koophandel/tribunaux de commerce. 

9.1.2.1 Rechtbank van eerste aanleg s  

De rechtbank van eerste aanleg is de algemeen bevoegde rechter in eerste 
instantie. De rechter neemt kennis van alle vorderingen boven 75.000 BFr, 
behalve die rechtstreeks voor het hof van beroep en het Hof van cassatie 
komen, dan wel bij de hiema te noemen bijzondere gerechtelijke instanties. 
Ook neemt de rechtbank ondermeer kennis van vorderingen betreffende de 
staat van personen en geschillen tussen echtgenoten. De rechtbank van 
eerste aanleg neemt in beginsel in appel kennis van door de vrederechter 

3 Verwoerd 1978, p. 10. De eenvoudige procedure zoals deze v0Or 1970 voor de vredege-

rechten en de rechtbanken van koophandel gold, is thans voor alle gerechten van 
toepassing en nog verder vereenvoudigd. 

4 Ontwerp van Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, Belgische Senaat, Zitting 

1990-1991, 16 januari 1991, 1198-1, pp. 1-74. De wet van 3 augustus 1992 is op 31 

augustus 1992, in werking getreden. Zie voor inhoudelijke bespreking van de nieuwe wet: 
Laenens c.a. 1992, pp. 906-932; Geers 1994, pp. 150-151. 

5 Te vergelijken met de Nederlandse arrondissementsrechtbank. 
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gewezen vonnissen. Voor de rechtbank van eerste aanleg is voor particu-
lieren geen verplichte procesvertegenwoordiging vereist. 

9.1.2.2 Vredegereche 

Er zijn 208 vredegerechten. De in 1970 nieuw gevormde kantons hadden in 
1963 50 a 60.000 inwoners. 7  Bij de herziening van 1970 hebben de vrede-
gerechten een ruimere bevoegdheid gekregen. De vrederechter is absoluut 
bevoegd kennis te nemen van alle vorderingen waarvan het bedrag 75.000 
BFr niet overschrijdt. De vrederechter neemt kennis van een grote varieteit 
van contentieuze en extra-judiciele zaken. De laatste categorie omvat vooral 
familiezaken en adopties die kwantitatief een belangrijk deel uitmaken maar 
ook veel tijd van de griffie in beslag nemen. De contentieuze zaken zijn in 
drie categorieen te verdelen: buitencontractuele aansprakelijkheid, zoals 
verkeersongevallen, huurzaken en contractuele aansprakelijkheid. De zaken 
betreffende contractuele aansprakelijkheid zijn met 70% de belangrijkste 
groep zaken. 8  De vrederechter is exclusief bevoegd ten aanzien van de 
summiere rechtspleging om betaling te bevelen of procedure sommaire 
d'injonction de payer' geregeld in de art. 1338-1344 Gerechtelijk Wet-
boek.' De procedure is in 1970 opgenomen in het GerW. 

In 1983 is een eenvoudige procedure ingevoerd inzake huur van onroe-
rende goederen. De regeling van art. 1344 bis GerW wordt ondermeer 
gevolgd voor uitstaande huurvorderingen. 

Voor de vrederechter is procesvertegenwoordiging voor particulieren in 
het algemeen niet. verplicht. Inschakeling van een advocaat daarentegen is 
wel vereist bij de summiere rechtspleging om betaling te bevelen. 

6 Te vergelijken met het Nederlandse kantongerecht. Het vredegerecht was reeds een 
bijzondere gerechtelijke instantie bij haar invoering bij wet van 16-24 augustus 1790: 
Cambier 1974, P.  501; Langerwerf e.a. 1986, pp. 1585-1586. 

7 Verwoerd 1978, pp. 3 en 12. 
8 Langerwerf e.a. 1988, pp. 130-145; Langerwerf e.a. RW 1988, pp. 78-88; Van Loon e.a. 

1987, pp. 44-45. 
9 De procedure zal verder bij de Nederlandse naam aangeduid worden. 
10 Gerechtelijk Wetboek wordt afgekort tot GerW. Sinds 1 januari 1995 is de vrederechter 

niet meer exclusief bevoegd ten aanzien van de summiere rechtspleging. Op die datum is 
de Wet 11 juli 1994 in werking getreden betreffende de politierechtbanken (B.S., 21 juli 
1994). De bevoegdheid van de politierechter wordt uitgebreid tot de summiere rechtsple-
ging om betaling te bevelen waardoor civiele vorderingen inzake verkeersschadezaken 
ongeacht de hoogte van de vordering, bij de politierechtbank ingesteld kunnen worden: 
Laenens 1995, pp. 3-14. 
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9.1.2.3 Arbeidsrechtbank en rechtbank van koophandel 

De arbeidsrechtbank is bevoegd, ongeacht de hoogte van de eis, kennis te 
nemen van alle geschillen die betrekking hebben op het arbeidsrecht en 
sociale zekerheidsrecht. Bij de arbeidsrechtbank bestaat beroepsrechtspraak 
en lekenrechtspraak. Zij blijft hier verder buiten beschouwing. 

De rechtbank van koophandel neemt kennis van vorderingen tussen koop-
lieden of handelaren. Kooplieden zijn personen die beroepshalve handels-
daden verrichten, handelaren zijn. Ook de rechtbank van koophandel kent 
beroepsrechtspraak en lekenrechtspraak. Ook zij blijft verder buiten 
beschouwing. 

9.1.2.4 Hoger beroep 

Hoger beroep staat in beginsel van elk vonnis open. Een vonnis van de 
rechtbank in eerste aanleg en de rechtbank van koophandel is niet vatbaar 
voor hoger beroep, indien het bedrag 100.000 BFr niet overschrijdt. Van 
uitspraken van de vrederechter is geen beroep mogelijk voor vorderingen tot 
50.000 BFr. Het hof van beroep neemt in appel kennis van in eerste aanleg 
gewezen beslissingen van de rechtbank van eerste aanleg en de rechtbank 
van koophandel. De arbeidshoven nemen kennis van het appel tegen uitspra-
ken in eerste aanleg van de arbeidsrechtbanken. De rechtbank van eerste 
aanleg neemt in appel kennis van de voor appel vatbare uitspraken van de 
vrederechter. 

9.2 	De summiere rechtspleging om betaling te bevelen als 
incassoprocedure 

9.2.1 	Inleiding 

De summiere rechtspleging om betaling te bevelen is een gerechtelijke 
procedure voor de inning van een opeisbare geldvordering tot 75.000 
BFr." Voorwaarde is dat de schuldenaar vooraf aangemaand is om binnen 
vijftien dagen te betalen. Is na die termijn niet betaald dan kan de vordering 
bij eenzijdig verzoekschrift aan de rechter gezonden worden. Het verzoek- 

Artikelen 1338-1344 GerW. 
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schrift moet door een advocaat ondertekend worden. De rechter kan het 
verzoek toewijzen, gedeeltelijk toewijzen of afwijzen. De toewijzende 
beschikking heeft de gevolgen van een verstekvonnis, waartegen de schul-
denaar verzet kan instellen. Ingeval van verzet wordt de procedure volgens 
de gewone procedureregels voortgezet. 

Bij invoering in 1970 van de summiere rechtspleging om betaling te 
bevelen stond de wetgever voor ogen een eenvoudige, snelle en niet te 
kostbare procedure in de wet op te nemen voor kleine geldvorderingen, die 
in redelijkheid niet te weerspreken zijn. 12  De rechten van de gedaagde 
moesten echter gewaarborgd zijn. Dit werd gegarandeerd door de vooraf-
gaande aanmaning en door de rechterlijke beschikking het karakter van een 
verstekvonnis te verlenen. De rechtspraak op haar beurt moest een soepele 
interpretatie aan deze procedure geven." 

De wetgever heeft zich laten inspireren door de wetgeving van de andere 
landen van de Europese Gemeenschap, waar een specifieke procedure om 
betaling te bevelen reeds bestond, zoals het Mahnverfahren in Duitsland, de 
injonction de payer in Frankrijk, het dwangbevel in Nederland, de 
ordonnance de payment in Luxemburg en de ingiunzione in Italie." Door 
onderlinge vergelijking van deze verschillende procedures werd de 
Belgische summiere procedure vastgesteld." 

In Belgie is de vraag gesteld naar de aard van deze nieuwe procedure. 
Omdat het onderscheid oneigenlijke en eigenlijke rechtspraak hier geen 
oplossing kon bieden, werd aangenomen dat deze nieuwe rechtspleging een 
procedure `sui generis' is. Wel is gekozen voor het eenzijdige verzoekschrift 
(niet tegensprekelijk verzoekschrift) als inleiding van de procedure, dat 
gericht is aan de rechter en waarvan geen kennis wordt gegeven aan de 
tegenpartij, althans niet bij de aanvang. 16  

Hoewel in Belgie rechtssociologisch onderzoek gedaan is naar de 
behandeling van incasso's bij de vrederechter ontbreken in dit onderzoek 

12 Rapport Van Reepinghen 1984, P.  247: de summiere rechtspleging is een bijzondere 
procedure die alleen gevolgd kan worden als de vordering niet betwist kan worden. 

13 Storme 1980, pp. 350-363. 
14 Horsmans 1964. De Italiaanse ingiunzione heeft als basis gediend voor de summiere 

rechtspleging. 
15 Storme 1969, pp. 39-43. 
16 Storme 1969, pp. 28 en 39. 
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kwantitatieve gegevens over de summiere rechtspleging. Deze procedures 
zijn niet apart geteld omdat zij 'in de praktijk nauwelijks gebruikt worden, 
met name niet voor incasso's'." Bij de vrederechter heeft 70% van de 
zaken betrekking op contractuele aansprakelijkheid. 

In Belgie is de incasso van geldvorderingen via de gerechtelijke weg het 
monopolie van de advocatuur. Enkele advocaten maken gebruik van de 
summiere rechtspleging.' s  De belangrijkste schuldeisers die de summiere 
rechtspleging volgen zijn verzekeringsmaatschappijen, rechtsbijstandverzeke-
raars en postorderbedrijven." Particuliere schuldeisers maken altijd gebruik 
van de dagvaardingsprocedure. 

9.2.3 His/one 

Belgie kende tot 1970 geen speciale betalingsbevelprocedure voor de inning 
van vaststaande geldvorderingen. Vanaf 1919 bestond er voor kooplieden bij 
de rechtbank van koophandel wel een dergelijke procedure. De kosten voor 
deze procedure waren lager dan voor de normale procedure. Vanaf 1935 
werd deze procedure mogelijk bij de vredegerechten als de hoogte van 
vordering tot de competentie van de vrederechter behoorde. De belangrijkste 
overweging voor invoering van de procedure voor de inning van kleine 
geldvorderingen was een snelle, en minder kostbare procedure ter beschik- 

17 Langenverf e.a. RW 1988, pp. 78-88; Langenverf ca. 1988, pp. 130-145; Van Loon c.a. 

1987, pp. 44-45: Onderzoekers hebben de summiere rechtspleging niet in hun onderzoek 

naar de incasso's bij het vredegcrecht betrokken: 'Anders dan in sommige van de ons 

omringende landen (Mahnverfahren in Duitsland, betalingsbeveIen in Nederland) moet 

men in Seigle in geval van een onbetaalde rekening als laatste hulpmiddel wel de 

rechtbanken inschakelen en dit via dagvaarding Weliswaar bestaat in Belgie een 

verkorte procedure, waarbij men via verzoekschrift een zaak kan inleiden. In de praktijk 

wordt deze echter nauwelijks gebruikt, met name niet voor incasso's'. In dezelfde zin 

Deunvaarder M. Briers te Antwerpen; hi] heeft van 3500 dossiers die op zijn kantoor in 

behandeling zijn of geweest zijn, de laatste 5 jaar 10 zaken gehad volgens de summiere 

rechtspleging. Storme 1980, p. 354 heeft via een enquete onder vrederechters berekend dat 
ongeveer 3750 summiere procedures jaarlijks gevoerd werden. In Belgie zijn geen 

statistische gegevens beschikbaar met betrekking tot de gerechtelijke bedrijvigheid. 

Is Seigle had in 1994 10600 advocaten op 10 miljoen inwoners. Nederland had bijna 7000 

advocaten (in 2042 kantoren) op 15 miljoen inwoners. De Belgische kantoren hebben over 
het algemeen slechts enkele advocaten. Tot de Tweede Wereldoorlog bestond er een 

associatieverbod en hieraan is onder stringente voonvaarde een einde gekomen. Van de 

Belgische kantoren houden ca. 1000 zich bezig met de incasso van geldvorderingen. 

Hiervan maken 3 of 4 kantoren nu veelvuldig gebruik van de summiere procedure. 
19 Deze schuldeisers hebben vaak meer dan 1000 vorderingen per.  jaar. 
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king te stellen aan schuldeisers met kleine vorderingen. De verlaging van de 
kosten werd bereikt door de griffie te belasten met de verzending van het 
vonnis in plaats van betekening door de deurwaarder. Na slechte ervaringen 
met de verzending werd alsnog de tussenkomst aan de deurwaarder opge-
dragen. De deurwaarder moest een kopie van het vonnis bij aangetekende 
post verzenden. Deze procedure werd in de praktijk weinig gevolgd, omdat 
de deurwaarders geen voorstander van deze procedure waren, en meer 
geporteerd waren voor de dagvaardingsprocedure. 2°  

Vanuit het bedrijfsleven werd op de wetgever steeds weer druk uitge-
oefend om een eenvoudige en goedkope procedure in te voeren voor de 
inning van kleine vaststaande handelsrechtelijke geldvorderingen. De kosten 
ter inning van kleine vorderingen waren in de gewone procedure veel te 
hoog. Het succes van buitenlandse bijzondere procedures voor geldvorde-
ringen speelde hierbij een belangrijke ro1. 21  

In 1957 werd een wetsontwerp voor een eenvoudige procedure ter inning 
van handelsvorderingen ingediend omdat het noodzakelijk geacht werd dat 
dubieuze schuldenaren met kleine vorderingen zich niet langer aan betaling 
zouden kunnen onttrekken. 22  De ontwerpers van de procedure waren er 
van overtuigd dat het een succesvolle procedure zou worden. 23  Niets bleek 
minder waar. De procedure werd nauwelijks gebruikt en zelfs geboycot door 
advocaten en deurwaarders. 24  Deurwaarders die belast werden met de bete-
kening en de tenuitvoerlegging van een beschikking gegeven volgens de 
summiere rechtspleging om betaling te bevelen, weigerden soms aan de 
tenuitvoerlegging mee te werken of vroegen aan de opdrachtgever in die 
gevallen een voorschot. 25  Maar ook hebben de vrederechters hieraan 

20 Horsmans 1964, pp. 139-145. 
21 Horsmans 1968, pp. 505-508. 
22 Horsmans 1964, p. 145. 
23 Closset-Marchal 1988, pp. 35-44. 
24 Storme 1980, pp. 356-357; Langerwerf e.a. RW 1988, p. 87; Closset-Marchal 1988, 

pp. 35-44; Storme e.a. 1988, p. 67: kenmerken de summiere rechtspleging als een 
`slapende' procedure. Een reden waarom advocaten de procedure afwijzen is de extra 
werklast. Terwijl in de dagvaardingsprocedure de advocaat slechts de schuldvordering van 
zijn client aan de deurwaarder hoeft toe te zenden voor het opstellen van de dagvaarding 
moet hij in de summiere procedure zelf de aanmaningsbrieven en het verzoekschrift 
klaarmaken en verzenden. 

25 De Stexhe 1974, p. 161. 
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meegewerkt door de procedureregels zeer strikt toe te passen en de 
procedure daarmee geheel uit te 

Als belangrijkste oorzaken voor het mislukken van de procedure worden 
genoemd: het gebrek aan informatie bij invoering van de procedure; de 
beperking van de hoogte van de geldvordering, de onzekerheid die ontstaan 
is door de verschillende uitleg van de procedureregels -zo is onduidelijk wat 
een vaststaande schuld is en wat verstaan moet worden onder een geschrift 
dat van de schuldenaar uitgaat-, de verplichting om een beroep te doen op 
een advocaat -waardoor de kosten extra verhoogd worden-, en tenslotte de 
onmogelijkheid dat de vordering gedeeltelijk wordt toegewezen. 

De redenen van het mislukken van de procedure zijn door de wetgever 
onderzocht en geanalyseerd. In 1980 is een project gestart tot herziening 
van de procedure. De bedoeling was de procedure opnieuw bruikbaar te 
maken, ondermeer door een versoepeling van de toepassingsvoorwaarden en 
vormvereisten, omdat dit een bijdrage zou kunnen leveren aan het 
wegwerken van de achterstand in rechtszaken. Een snelle en goedkope 
procedure is nog steeds onontbeerlijk voor de invordering van kleine 
bedragen, wanneer het schuldvorderingen betreft die weinig of geen 
aanleiding kunnen geven tot betwisting.' Ook moesten de vrederechters 
ervan overtuigd worden dat het recht van verdediging voldoende gewaar-
borgd was, door de schuldenaar meer garanties te verschaffen.' Alhoewel 
in 1987 de herziene procedure werd aangenomen, is er veel kritiek geleverd. 
De kritiek richtte zich op de nieuwe wetgevingsprojecten in het algemeen en 
in het bijzonder op de summiere procedure omdat het vooral de grote 
schuldeisers zijn die voordeel van de procedure hebben ten nadele van de 
schuldenaar die juridisch onvoldoende toegerust 

26 In 1994 zijn er zeker 10 vredegerechten (van de 208 vredegerechten) die geen procedures 
van de summiere rechtspleging behandelen. Ze wijzen deze af onder andere met de 
motivering dat ze geen niet-tegensprekelijk verzoekschrift wensen te behandelen. Soms is 

het het eigen beleid van de vrederechter, en kan dit veranderen na zijn vertrek: aldus een 
Antwerpse advocaat. 

27 Ontwerp van wet tot wijziging van de artikelen 1338, 1340, 1342, 1343 en 1399 van het 
Gerechtelijk Wetboek, Gedrukte Stukken van de Senaat: 595, (1986-1987) fir.!. In 
dezelfde zin in: Fettweis, e.a. 1981, p. 49: `Voor small claims moet Cr dringend een 
adekwate oplossing worden nagestreefd, nu de summiere procedure weinig wordt gevoerd 
en dan nog in de meeste gevallen door grote maatschappijen, daar, waar ze voor de 
gewone burger was bedoeld'. 

28 E. Langerwerf c.a. RW 1988, p. 88. 
29 Closset-Marchal 1988, pp. 35-40. 
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9.2.5 Ontvankelijkheidsvereisten 

30 Fettweis 1985, p. 342. 
31 Storme 1969, p. 40. 
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Art. 1338 GerW bepaalt dat de vrederechter de absoluut bevoegde rechter 
is. De procedure is echter beperkt tot vorderingen tot 75.000 BFr die tot de 
gewone bevoegdheid van de vrederechter behoren. Vorderingen die de 
competentiegrens van 75.000 BFr van de vrederechter overschrijden moeten 
bij de rechtbank van eerste aanleg ingesteld worden. 

De relatieve competentie wordt niet expliciet in de regeling aangegeven. De 
gewone regeling van art. 624 GerW is daarom van toepassing, waarin de 
vrederechter van de woonplaats van de schuldenaar bevoegd is. Art. 624, 3e 
GerW bepaalt ook dat forumkeuze-clausules in principe toegestaan zijn, 
tenzij de wet dit uitsluit. Nietig zijn volgens de wet forumkeuze-clausules 
juist in zaken die in principe ingesteld zouden kunnen worden in de 
summiere rechtspleging, namelijk vorderingen betreffende koop, leningen op 
afbetaling en verzekeringszaken. Art. 628, 8e en 10e GerW bepalen dat de 
vrederechter van de woonplaats van de koper, lener of verzekeringnemer 
bevoegd is." Vorderingen met betrekking tot achterstallige huurgelden 
moeten gebracht worden voor de rechter waar het gehuurde goed is 
gelegen. 3 ' Overigens is de summiere rechtspleging alleen van toepassing 
als de schuldenaar zijn woon- of verblijfplaats in Belgie heeft (art. 1344 
GerW). 

Art. 1338 GerW bepaalt dat de procedure van de summiere rechtspleging 
gevolgd kan worden als het een vaststaande schuld betreft waarvan het 
bedrag niet hoger is dan 75.000 BFr. Het moet gaan om een geldvordering 
die in redelijkheid niet te weerspreken is, en gestaafd lijkt te zijn door een 
geschrift dat van de schuldenaar uitgaat. Dit zal veelal het geval zijn als de 
schuldvordering schriftelijk vastgelegd is en door de schuldenaat onder-
tekend is. Het schriftelijke bewijs hoeft niet noodzakelijkerwijs een 
erkenning van de schuld te zijn. 

Belangrijke oorzaken voor het mislukken van de procedure, zoals deze in 
1970 werd ingevoerd, zijn de vereisten van een vaststaande schuld en het 
schriftelijke bewijs dat van de schuldenaar uitgaat. De vrederechters hebben 
deze vereisten zeer restrictief uitgelegd en verzoeken vaak afgewezen omdat 
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naar hun mening de vordering niet vaststond. Toewijzing van het verzoek 

had slechts plaats als het schriftelijke stuk een onderhandse akte was waarin 

de overeenkomst was neergelegd, een handelsrechtelijk papier of een ander 

schriftelijk stuk waarin de schuldenaar uitdrukkelijk zijn schuld erkent. Veel 

vorderingen werden afgewezen omdat er een gebrek was in de door de wet 

voorgeschreven vormen.' De vernieuwde wetstekst uit 1987 biedt de 

rechter waarschijnlijk eenzelfde interpretatie-mogelijkheid. Het schriftelijke 

bewijs moet in elk geval ondertekend zijn, maar kan bijvoorbeeld ook een 

kwitantie zijn, een bewijs van afgifte of een vrachtbrief." 

Omdat het gebruik van de summiere rechtspleging facultatief is, kan ook 

de gewone procedure bij de vrederechter gevolgd worden. 

Als het verzoek van de schuldeiser in de summiere rechtspleging wordt 

afgewezen dan staat hiertegen geen rechtsmiddel open. De vordering kan 

dan alleen nog in de gewone procedure worden ingesteld. 

9.2.6 Part en 

In Belgie bestaat voor de rechtbank van eerste aanleg en het vredegerecht 

geen verplichte procesvertegenwoordiging (art. 728, le GerW). Partijen 

kunnen in persoon of bij advocaat verschijnen. Voor de vrederechter, 

rechtbank van koophandel en de arbeidsgerechten mogen partijen ook 

vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of een bloedverwant. In art. 

728, 4e GerW wordt echter bepaald dat zaakwaarnemers niet als proces-

gevolmachtigden kunnen optreden. In tegenstelling tot Nederland kan dus 

niet elke gemachtigde, en dus ook geen incassobureau of deurwaarder, voor 
de vrederechter optreden.' 

32 Doudelet 1971, pp. 505-510: In de periode van november 1970 tot begin april 1971 

werden in het Vlaamse rechtsgebied 265 verzoekschriften ingediend. In bijna 20% van 

deze zaken werd het verzoek niet toegewezen. In de meeste gevallen werd de zaak 

afgewezen wegens niet in acht nemen van in de wet voorgeschreven vormen. 
33 In de praktijk dient de advocaat de vordering alleen via de summiere procedure in als de 

handtekening op het geschrift waarop de vordering gegrond is overeenkomt met de 

handtekening op het bericht van ontvangst van de aangetekende aanmaning. De schulde-

naar moet de rode kaart ondertekenen en deze wordt daama aan de advocaat terug 
gestuurd. 

34 Stevens 1990, p. 303: 'Llitsluiting van zaakwaarnemers wordt gewettigd door het feit dat 

zij wettelijk georganiseerde beroepen uitoefenen zonder dat zij aan de wettelijke 

voonvaarden en garanties van diploma voldoen. De middelen die zij daartoe aanwenden 

zijn vaak in strijd met de rechten van de mens en de procedureregels. Intimidatie, 

(Wordt vervolgd...) 
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9.2.7.1 Inleiding 
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Verplichte procesvertegenwoordiging is wel vereist voor een in rechte 
optredende rechtspersoon. Zij moet altijd door een advocaat vertegen-
woordigd worden. 35  Deze uitzondering geldt ook voor de eenzijdige 
verzoekschriftprocedure. Art. 1026, 5e GerW bepaalt dat het verzoekschrift 
steeds ondertekend moet worden door een advocaat. Ook de particuliere 
verzoeker zal dan dus een advocaat moeten inschakelen. Omdat de 
summiere rechtspleging om betaling te bevelen aanvangt met een eenzijdig 
verzoekschrift is in deze procedure inschakeling van een advocaat derhalve 
voor elke schuldeiser verplicht. 

De procedure van de summiere rechtspleging om betaling te bevelen is 
geregeld in de art. 1338-1344 GerW en in 1970 ingevoerd. In 1987 is de 
procedure gewijzigd. De wijzigingen die tot de huidige procedure geleid 
hebben zijn van tweeerlei aard: sommige wijzigingen hebben ten doel een 
duidelijke uitleg te geven aan de tekst van de oorspronkelijke artikelen om 
zodoende de verschillende interpretaties door de vrederechters te vermijden, 
andere wijzigingen moeten de procedure een efficienter verloop garanderen. 
In grote lijnen verloopt de procedure overeenkomstig de regeling zoals deze 
in 1970 is ingevoerd. 

Zoals reeds gezegd kan de schuldeiser een vaststaande geldvordering, die 
het bedrag van 75.000 BFr niet te boven gaat, instellen in de summiere 
procedure. Voorafgaande aan de gerechtelijke procedure moet de schuldeiser 
een aanmaning tot betaling aan de schuldenaar verzenden. De aanmaning 
vermeldt dat de schuldenaar binnen vijftien dagen moet betalen en dat bij 
niet-betalen de vordering bij de vrederechter aanhangig zal worden gemaakt. 
Heeft geen betaling plaats gevonden dan wordt een verzoekschrift bij de 
rechter ingediend. Deze kan het verzoek geheel of gedeeltelijk toewijzen, of 
afwijzen. Als het verzoek geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen heeft de 

34(...vervolg) 
huisbezoeken buiten de uren en dagen waarop een gerechtsdeurwaarder zijn ambt zou 
mogen uitoefenen, zijn legio en verklaren zonder twijfel het relatief succes van hun 
praktijken bij sommige van hun klanten-handelaars'. 

35 Storme 1969, p. 22: art. 728, le jo art. 703 le GerW. In Belgie is sedert de invoering van 
het Gerechtelijk Wetboek alleen de advocaat werkzaam. De advocaat verenigt de bevoegd-
heden in zich van de Nederlandse advocaat en procureur. 
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beschikking de gevolgen van een verstekvonnis. De beschikking moet aan 
de schuldenaar betekend worden. De schuldenaar kan verzet instellen tegen 
de beschikking. Indien binnen den maand geen verzet wordt ingesteld kan 
de schuldeiser de beschikking laten executeren. 

9.2.7.2 Voorafgaande aanmaning 

Art. 1339 GerW bepaalt dat voorafgaande aan het verzoekschrift een 
aanmaning aan de schuldenaar verzonden wordt waarin betaling wordt 
gevraagd. De betaling dient binnen vijftien dagen na'verzending van de 
aanmaning plaats te vinden. De aanmaning -op een vastgesteld formulier-
kan bij aangetekende brief, met bericht van ontvangst, of bij deurwaarders-
exploit betekend worden. De reclen om de aanmaning bij aangetekende brief 
te versturen was het verminderen van de kosten. Verzending bij deurwaar-
dersexploit bleef daarnaast mogelijk omdat Cr veel kritiek tegen de 
aangetekende verzending bestond.' 

De aanmaning voorafgaande aan het verzoekschrift is bedoeld ter bescher-
ming van de schuldenaar. 37  Het moet de inhoud van de artikelen 1338- 
1344 GerW op straffe van nietigheid vermelden. Eveneens moet de omvang 
van de vordering worden aangegeven en bij welke vreclerechter de vorcle-
ring aanhangig zal worden gemaakt indien niet betaald wordt. Nietigheid 
van de aanmaning volgt ook als art. 40 van de wet op het taalgebruik in 
gerechtszaken niet in acht genomen wordt. De schuldeiser in het Franse 
taalgebied, bijvoorbeeld, meet zijn schuldenaar in het Nederlandse 
taalgebied een aanmaning in de Nederlandse taal sturen. 38  

Het doe van de schuldeiser met het verzenden van de aanmaning is 
betaling te verkrijgen en niet om de procedure van de summiere rechts-
pleging te starten. Indien niet betaald wordt, mag daaruit de veronderstelling 

36 Fettweis 1985, p. 343. De geinterviewde advocaat stuurt steeds een aangetekende 
aanmaning, omdat anders het kostenvoordeel weer te niet gedaan wordt. 

37 Vrederechter Sint-Jans-Molenbeek, 30 december 1986, Tijdschrift voor de Vrederechter, 
januari 1988; Tat de aanmaning essentiee1 tot doel heeft de schuldenaar een akte ter 
kennis te brengen; dat als men de rechtspleging vereenvoudigt, de voorzorgen bij de 
aanvang ervan verdubbeld moeten worden zodat de schuldenaar degelijk venvittigd weze 

van de tegen hem ingestelde vordering en haar voonverp' (zie o.a. Rapport Van 
Reepinghen 1984). 

38 Vredegerecht Vilvoorde, 1 maart 1972, Rechtskundig Weekblad, 1971-1972, pp. 1894- 
1895. Wet van 15 juni 1935, voor Taalgebruik in gerechtszaken, nr. 172 en 263. 

274 



De Belgische Summiere rechtspleging om betaling te bevelen 

getrokken worden dat de schuldenaar de vordering niet zal tegenspreken en 
zal dat de bewijslevering in de summiere rechtspleging vereenvoudigen. 39  

9.2.7.3 Inleidend processtuk 

Indien op de aanmaning geen betaling volgt binnen de termijn van vijftien 
dagen, wordt de vordering bij eenzijdig verzoekschrift aan de rechter 
gezonden. Art. 1340 GerW geeft aan welke de inhoudelijke vereisten van 
het verzoekschrift zijn. De eenzijdige verzoekschrift procedure is geregeld 
in de art. 1025-1034 GerW en is alleen van toepassing in de gevallen 
waarin de wet dit uitdrukkelijk bepaalt. De summiere rechtspleging valt 
hieronder. 

Art. 1026, 5e GerW en art. 1340, 5e GerW geven aan dat het verzoek-
schrift ondertekend moet worden door een advocaat." 

Inschakeling van een advocaat betekent dat het kostenprobleem van de 
procedure blijft bestaan. De wetgever was echter van mening dat inscha-
keling van een advocaat in de eenzijdige verzoekschrift-procedure noodza-
kelijk was om de tegenpartij te beschermen en in het belang van het recht 
zelf.' De wetgever meent dat de vertegenwoordiging door een advocaat 
ter wille van een goede rechtsbedeling gehandhaafd moet worden.' De 
advocaat is beter in staat de schuldeiser te adviseren omtrent de vraag of de 
gewone procedure dan wet de summiere procedure in de gegeven omstan-
digheden het doeltreffendst is. 

Inschrijving van het verzoekschrift in het register der verzoekschriften 
heeft plaats na betaling van het griffierecht. 

39 Horsmans 1968, P.  506. 
40 Zie par. 9.2.1. Tijdens de parlementaire behandeling van de summiere rechtspleging is nog 

een amendement ingediend waarbij de handtekening van de deurwaarder mogelijk zou 
moeten zijn, ter vervanging van de handtekening van de advocaat, bij toepassing van de 
summiere rechtspleging als het gevorderde belang slechts gering, namelijk 5.000 BFr was. 
Dit amendement werd niet aangenomen: Rouard 1975, p. 501. 

41 Horsmans 1968, p. 507. 
42 Evenzo Storme 1980, p. 356 en Fettweis 1985, p. 344; naar hun mening moest door 

inschakeling van de advocaat vermeden worden dat zaakwaarnemers en incassobureaus 
niet gefundeerde vorderingen zouden instellen. 
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9.2.7.4 Beschikking 

Art. 1342 GerW bepaalt dat de rechter binnen vijftien dagen na indiening 
van het verzoekschrift een beschikking geeft, die de gevolgen van een 
verstekvonnis heeft. Het verzoek kan worden toegewezen, gedeeltelijk 
toegewezen of afgewezen. De rechter kan ook uitstel van betaling verlenen. 
Dit laatste is redelijk omdat de kleine schuldvorderingen meestal niet ten 
gronde betwist worden, doch enkel aanleiding geven tot het vragen van een 
betal ingsregel ing. 

De vrederechter zal de gegrondheid van het verzoek moeten onderzoeken. 
Ook zal hij ambtshalve moeten vaststellen of hij bevoegdheid is. Dat de 
vrederechters hieraan een eigen interpretatie gaven is reeds vermeld.' De 
vrederechters nemen bij het onderzoek in aanmerking dat het om een proce-
dure gaat waarbij het contradictoire element ontbreekt. Zij wensen niet het 
risico te lopen dat de schuldenaar bij verstek veroordeeld wordt, zonder dat 
het verzoek grondig onderzocht is." 

Als aan alle formele vereisten voldaan is en de rechter de overtuiging heeft 
dat de vordering gegrond is zal hij het verzoek toewijzen. De rechter kan bij 
het betalingsbevel een betalingsregeling opleggen. 

Door de rechter de mogelijkheid te geven het verzoek ook gedeeltelijk toe 
te wijzen werd tegemoet gekomen aan de bestaande kritiek. De rechter kan 
bijvoorbeeld een boetebeding ongeldig verklaren en de hoofdvordering toe-
wijzen.c  

De vrederechter is bevoegd om het verzoekschrift aan de schuldeiser 
terug te sturen als er onduidelijkheden zijn die hersteld kunnen worden. De 
schuldeiser kan echter ook opgeroepen worden teneinde zijn verzoek toe te 
1 ichten. 4647  

43 Doudelet 1971, pp. 506-510; van 1 november 1970 tot 1 april 1971 werden in het 
Viaamse landsgedeelte 265 verzoeken ingediend, waarvan er 52 (19,6%) werden afge-
wezen. 

44 Closset-Marchal 1988, pp. 35-40. 
45 Sterckx 1987, p. 609. 
46 Florsmans 1968, p. 507; Doudelet 1971, p. 510. Zie ook art. 1028 GerW, dat voorziet in 

de mogelijkheid om de verzoeker in een rekestprocedure op te roepen. 
47 Storme 1969, p. 42; hij meent dat dit een aanzienlijke verzwaring zal betekenen, van een 

rechtspleging die uiterst eenvoudig dient te zijn. 
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Een afwijzing volgt hoofdzalcelijk als niet aan de toepassingsvoorwaarden 
voldaan is of de eis onvoldoende gegrond is." 

9.2.7.5 De gevolgen van de beschikking 

Er kunnen verschillende gevolgen onderscheiden worden, at naar gelang het 
verzoek geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen. Wanneer de vrederechter 
het verzoek geheel of gedeeltelijk inwilligt, heeft zijn beschikking de 
gevolgen van een verstekvonnis, aldus art. 1343 GerW. De beschikking is 
niet uitvoerbaar bij voorraad. Executie kan pas plaatsvinden nadat de 
beschikking in kracht van gewijsde gegaan is. 

Indien het verzoek gedeeltelijk wordt ingewilligd, kan de schuldeiser 
afzien van een verder vervolg in de procedure en alsnog de vordering langs 
de gewone weg instellen. 

9.2.7.5.1 Betekening van de beschikking 

De Belgische Summiere rechtspleging om betaling te bevelen 

De beschikking moet bij deurwaardersexploit aan de schuldenaar betekend 
worden, binnen een jaar na de uitspraak. Vermeld moet worden dat de 
schuldenaar binnen de termijn van een maand verzet kan instellen en welke 
gevolgen er zijn als hij geen verzet instelt. Indien verzet wordt ingesteld, 
wordt de procedure volgens het gewone recht voortgezet. 

Art. 1343 GerW bepaalt dat, als de schuldenaar na betekening van de 
beschikking die niet uitvoerbaar bij voorraad is niet binnen de termijn van 
een maand verzet instelt de schuldeiser de beschikking, met alle wettelijke 
middelen ten uitvoer kan leggen. Omdat de deurwaarder de beschikking 
moet betekenen zal hij na het verstrijken van de verzettermijn ook kunnen 
overgaan tot de executie. 

48 In de praktijk zijn er, zoals reeds vermeld, ook vrederechters die de summiere 
rechtspleging afwijzen, omdat zij het niet eens zijn met de toepassing van de niet-
tegensprekelijke verzoekschriftprocedure. De vrederechter hoeft de afwijzing niet te 
motiveren. 
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9.2.8 Rechtsmiddelen 

Indien de schuldenaar verzet instelt wordt de procedure volgens het gewone 
recht voortgezet. De verzettermijn bedraagt een maand. De schuldenaar kan 
eveneens hoger beroep instellen bij het gerecht van eerste aanleg of de 
rechtbank van koophandel. Het instellen van verzet of hoger beroep heeft 
tot gevolg dat de summiere rechtspleging wordt voortgezet als gewone 
verzetprocedure of als procedure in hoger beroep (art. 1047 GerW tot 1072 
GerW). 

De verzoeker kan geen verzet of hoger beroep instellen tegen een afwij-
zende of gedeeltelijk afwijzende beschikking. Wel kan hij afzien van 
betekening en de vordering alsnog fangs de gewone weg instellen. 

9.2.9 Kosten 

Hoewel een van de doelstellingen van de summiere rechtspleging was de 
kosten te beperken, is dit doel niet verwezenlijkt. De griffierechten bij het 
vredegerecht zijn voor de summiere rechtspleging en de gewone bodemp-
rocedure gelijk.' Bij de summiere rechtspleging is de handtekening van de 
advocaat vereist. De kosten van de advocaat maken het tot een kostbare 
procedure. Anderzijds hoeven geen deurwaarderskosten voor een dagvaar-
ding gemaakt te worden. Bij de gewone procedure is in principe geen 
verplichte vertegenwoordiging." Indien een schuldeiser zonder gemach-
tigde procedeert zal hij wel kosten moeten maken om ter zitting te kunnen 
verschijnen. Nu de minimumkosten voor het instellen van een vordering in 

49 Sinds I april 1993 geldt voor het vredegerecht een griffierecht van 1.140 BFr voor 

vorderingen tot 50.000 BFr en 5.700 BFr voor vorderingen van 50.000 BFr tot 99.000 
BFr. 

50 Omdat in de praktijk voor elke procedure een advocaat wordt ingeschakeld, worden de 
kosten van de gewone procedure toch weer hoger dan van de summiere rechtspleging. 
Informatie van de advocaat geeft aan dat de kosten voor een vordering van 10.000 BFr in 
de dagvaardingsprocedure totaal 10.500 BFr bedraagt: ereloon advocaat 3.000 BFr, 
dagvaarding 2.500 BFr, betekening 2.500 BFr en bevel tot het doen van betaling 2.500 

BFr. Voor de summiere rechtspleging geldt een bedrag van totaal 5.420 BFr voor: 
rechtsplegingsvergoeding en ereloon advocaat 1.860 BFr, kosten en rolrecht 1.060 BFr en 
het bevel tot het doen van betaling 2.500 BFr. 
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de summiere rechtspleging ook voor kleine vorderingen ongeveer f 320 
bedraagt, kan nauwelijks gesproken worden van een goedkope procedure.' 

9.2.10 Termijn van de procedure 

Een summiere procedure veronderstelt een korte termijn waarop de uit-
spraak verkregen wordt. De termijn in de summiere rechtspleging waarop de 
beschikking ten uitvoer gelegd kan worden bedraagt tenminste twee 
maanden. Er zijn drie fasen te onderscheiden: de termijn van de aanmaning 
is tenminste vijftien dagen. Vervolgens wordt binnen vijftien dagen de 
beschikking door de rechter gegeven. Na betekening van de beschikking 
geldt de verzettermijn van een maand. Omdat de beschikking niet uitvoer-
baar bij voorraad is kan pas tot executie overgegaan worden na het ver-
strijken van de verzettermijn. 

Voor de gewone procedure geldt een korte termijn van slechts enkele 
weken, indien de vordering bij verstek wordt toegewezen. De dagvaardings-
termijn bedraagt acht dagen. De zitting voor de mondelinge behandeling 
heeft vaak plaats op een termijn van twee weken. Indien de schuldenaar niet 
verschijnt, wordt aanstonds verstek verleend en het verstekvonnis toege-
wezen. De schuldeiser kan op de zitting uitvoerbaarverklaring bij voorraad 
vragen en het vonnis meteen laten tenuitvoerleggen." 

Voor contradictoire procedures is de termijn momenteel tang, omdat de 
gerechtelijk instanties overbelast zijn. 

9.2.11 Procedure van art. 1344 bis GerW 

De Belgische Summiere rechtspleging om betaling te bevelen 

Dit artikel is ingevoerd bij wet van 29 december 1983" onder het hoofd-
stuk: Rechtspleging inzake huur van goederen. Het artikel vindt toepassing 

51 Een der geInterviewde advocaten die de summiere rechtspleging veelvuldig volgt, stuurt 
voor de inning van kleine vorderingen maximaal drie aanmaningen. Indien geen betaling 
ontvangen is gaat de advocaat niet verder en dient geen verzoekschrift in. J. Laenens, 
advocaat en hoogleraar burgerlijk procesrecht te Antwerpen meent dat de procedure niet 
rendabel is voor vorderingen kleiner dan 10.000 BFr. 

52 Langerwerf e.a. RW 1988, p. 86; Langerwerf e.a. 1986, p. 1597: Contractuele aansprake-
lijkheid en huurzaken vorrnen ongeveer 70% van de vorderingen bij de vredegerechten. 
85% van de zaken neemt slechts een enkele zitting in beslag. Informatie van deurwaarder 
M. Briers te Antwerpen: in de gewone procedure vormen geldvorderingen ongeveer 80% 
van het totaal aantal zaken. In ongeveer 70% van de zaken wordt verstek verleend. 

53 B.S., 30 december 1983. 
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bij het invorderen van achterstallige huur. Ontruiming en ontbinding kan 

niet gelijktijdig gevraagd worden. In tegenstelling tot de summiere rechts-

pleging vangt dew procedure aan met een verzoekschrift op tegenspraak." 

Hiertoe wordt door de verzoeker een verzoekschrift aan de griffie aange-

boden, dat door de griffie per aangetekende brief aan de verweerder wordt 

toegezonden in een speciale enveloppe. Aan het verzoek moet een afschrift 

gehecht worden van een verklaring van het gemeentebestuur van de woon-

plaats van de schuldenaar. De rechter neemt een beschikking, nadat beide 

partijen hun standpunt uiteen hebben kunnen zetten op een zitting. De zit-

ting vindt plaats binnen vijftien dagen nadat het verzoekschrift op de rot is 

ingeschreven." Ben ander wezenlijk verschil met de summiere rechtsple-

ging is dat de handtekening van de advocaat niet verplicht is. Doordat de 

betekening door de deurwaarder vervangen is door aangetekende verzending 

is niet altijd het adres van de verweerder juist, ook niet als het gemeente-

bestuur een verklaring over de woonplaats van de schuldenaar heeft afge-

geven. In de grote steden is dit het geval in 3 van de 10 verzoeken.' In 
Belgia kan alleen de deurwaarder informatie verkrijgen uit het Rijks-

register.' Om die reden is inschakeling van de deurwaarder in de proce-

dure vaak noodzakelijk. De advocaat heeft geen toegang tot het Rijks-

register." Als geen deurwaarder wordt ingeschakeld bij de aanvang van de 

procedure kan de beschikking of vonnis om bovenstaande redenen vaak niet 

ten uitvoer gelegd worden. 

De procedure van art. 1344 GerW wordt veel toegepast en is succesvol, 

Van de 550 vonnissen met betrekking tot huur in het kanton Borgerhout is 

54 Bij Wet van 3 augustus 1992 zijn de artikelen 1034b1s tot 1034sexies GerW ingevoerd die 
van toepassing zijn op het tegensprekelijk verzoekschrift. 

55 Snijders c.a. 1995, pp. 203-204. Laenens e.a. 1992, p. 916: schrijvers menen, nu de 
wetgever niet expliciet een verschijningstermijn heeft bepaald, de termijn van oproeping 
de algemene termijn van acht dagen is, zoals in art. 710 GerW bepaald is. 

56 Infommtie van een deurwaarder uit Antwerpen. 
57 Het Rijksregister is een door het Rijk georganiseerde centrale databank van elke Belgische 

burger. Indien het Bevolkingsregister geen juiste woonplaats vermeldt kan de deunvaarder 
het Rijksregister raadplegen als extra controle. 

58 Particulieren en publieke of particuliere instellingen kunnen wel informatie uit de 
bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister verkrijgen, wanneer de afgifte van de 
gegevens door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan. Interventie van een 
advocaat is niet nodig: Laenens c.a. 1992, pp. 915-916. 
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50% gewezen op tegensprekelijk verzoekschrift, aldus de ganterviewde 
deurwaarder." 

9.2.12 Functioneren van de summiere rechtspleging 

Hoewel er in Belgie veel rechtssociologisch onderzoek naar de gerechtelijke 
procedures verricht is, is het functioneren van de summiere rechtspleging 
nooit een studieobject geweest. Ook ontbreken landelijke gerechtelijke 
statistische gegevens. De informatie over het in de praktijk functioneren van 
de summiere rechtspleging is afkomstig van enige advocaten en deurwaar-
ders. 

De deurwaarders staan negatief tegenover de procedure van de summiere 
rechtspleging. De kosten zijn te hoog en de termijn is te lang. Zij zijn, 
evenals hun Nederlandse collega's, tegen een procedure die zonder dagvaar-
ding aanvangt. 

Ook de advocatuur maakt weinig gebruik van de procedure. Volgens de 
door mij geInterviewde advocaten moet de oorzaak gezocht worden in de 
extra werklast die de procedure meebrengt, waaronder het klaarmaken en 
versturen van de aanmaningsbrieven en het verzoekschrift. De advocaat kan 
de verzoekschriften voor de summiere rechtspleging bij de vredegerechten 
in het gehele land indienen. Ze zijn in de uitoefening van schriftelijke 
werkzaamheden niet beperkt tot het arrondissement waarin zij zijn inge-
schreven. 6°  

De belangrijkste reden voor de geInterviewde advocaten om niettemin de 
summiere rechtspleging te volgen is het kostenaspect. Als ander voordeel 
van de summiere rechtspleging noemen zij dat de aanmaningen in een 
duidelijke taal gesteld zijn die de schuldenaar goed kan begrijpen. Het 
gevolg is dat de schuldenaar zelden verweer voert en het aantal rolstel-
lingen61  daardoor vermindert. De dagvaarding daarentegen is in het 
algemeen onbegrijpelijk voor de schuldenaar. Indien verweer gevoerd wordt, 
kenmerkt de procedure zich door het grote aantal rolstellingen. 

59 Deze cijfers hebben betrekking op 1993. Langerwerf 1989, p. 26. Schrijvers constateren 
dat in 1984, meteen na invoering van art. 1344 bis GerW 80% van de zaken bij dagvaar-
ding, werden ingeleid, 19% bij (eenzijdig)? verzoekschrift en 1% door vrijwillige 
verschijning. 

60 De advocaat kan als wettelijk vertegenwoordiger ter zitting alleen optreden binnen zijn 
eigen arrondissement. Hoewel er geen verplichte procesvertegenwoordiging voor particu-
lieren bij het vredegerecht en het gerecht van eerste aanleg bestaat, schakelen partijen 
altijd een advocaat als rechtshulpverlener is als een gerechtelijke procedure gevoerd wordt. 

61 Hieronder wordt verstaan conclusiewisselingen en andere rolhandelingen. 

281 



Hoogytuk 9 

Naar de mening van de gernterviewde advocaten is gebruik van de sum-
miere rechtspleging alleen mogelijk als de advocaat de procedure geauto-
matiseerd kan verwerken. Omdat de kosten verbonden aan de automati-
sering van de procedure hoog zijn, moet de advocaat het van het grote 
aantal zaken hebben om economisch rendabel te werken. Beide advocaten 
hebben een groot aantal zaken per jaar.' Verzoekschriften die ingediend 
zouden moeten worden bij vredegerechten die het gebruik van de summiere 
rechtspleging niet toejuichen, worden meteen als gewone procedure via de 
deurwaarder ingesteld. Hierdoor is het aantal afwijzende beschikkingen 
gering. Van de 500 nieuwe zaken die een van de advocaten per week heeft 
wordt 80% via de summiere rechtspleging ingesteld en 20% via een 
dagvaardingsprocedure. 

De summiere rechtspleging wordt door deze advocaat vooral als pressie-
middel gebruikt. In de aanmaningsfase wordt eerst een gewone aanmanings-
brief verstuurd, daarna een aanmaningsbrief uitgaande van een deurwaarder, 
waarin gedreigd wordt met een dagvaarding. Indien nog steeds niet betaald 
is, wordt de (derde) aanmaning, zoals door de wet wordt vereist, aange-
tekend verstuurd. De verzending en bewaking van de procedure gaat via de 
computer. Na terugkomst van het ondertekende bericht van ontvangst (rode 
kaart) wordt de schuldeiser verzocht het geschrift waaruit de vordering 
blijkt aan de advocaat toe te sturen. Na vergelijking van de handtekeningen 
kan het verzoekschrift ingediend worden. De aanmaningen hebben een 
belangrijk effect op de betaling: tot het moment van het indienen van het 
verzoekschrift, dat op vier maanden na het uitgaan van de eerste aanmaning 
ligt, wordt in ongeveer 50% betaald. Van de onbetaalde zaken waarin een 
verzoekschrift in de summiere rechtspleging wordt ingediend, wordt uitein-
delijk de resterende 40 tot 45% betaald. 

De andere advocaat verstuurt binnen een maand twee aanmaningen en 
dient vervolgens het verzoekschrift in. Binnen vijf weken heeft hij een 
beschikking. Ook deze advocaat noemt een percentage van 90% tot 95% 
van de vorderingen waarin betaald wordt. 

62 J. Laenens, advocaat en hoogleraar procesrecht te Antwerpen, deelde de mening van de 
advocaten dat de procedure alleen rendabel opgezet kan worden als er veel zaken 
aangebracht worden. Als advocaat gebruikt hij de procedure misschien twee keer per jaar. 
Het grootste probleem is dat de schuldeiser niet steeds beschikt over een geschrift met de 
handtekening van de schuldenaar. 
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9.2.13 Executeerbaarheid van de titel 

9.2.14 Buitengerechtelijke incasso in Belgie 

De Belgische Summiere rechtspleging om betaling te bevelen 

Naar de executeerbaarheid van de titel in de bodemprocedure is rechts-
sociologisch onderzoek verricht. 63Het onderzoek heeft alleen betrekking op 
de gedwongen tenuitvoerlegging door de deurwaarder. 

Het onderzoek omvat 236 vonnissen waarin de deurwaarder werd inge-
schakeld. In drie zaken werd betaald vOor de betekening van de titel door 
de deurwaarder. Na de betekening van 232 zaken werd door 26 schulde-
naren meteen betaald, en 13 dossiers gingen naar de schuldeisers terug 
vanwege betalingsonmacht. In de overige 149 zaken ging de deurwaarder 
tot beslaglegging over. In slechts 9 zaken werden de beslagen goederen 
daadwerkelijk verkocht. Schuldeisers laten het liever niet zover komen 
omdat geen van beide partijen daar doorgaans voordeel bij heeft. Beslag en 
de vaststelling van de verkoopdatum zijn de technieken die vaak worden 
toegepast om de schuldenaar tot betaling te dwingen. Veel belangrijker zijn 
de minnelijke regelingen, in de vorm van een afbetalingsregeling tussen de 
deurwaarder en de schuldenaar. Uiteindelijk werden 176 vonnissen (circa 
74%) geheel of gedeeltelijk voldaan en werden 53 zaken aan de schuldeiser 
geretourneerd wegens betalingsonmacht van de schuldenaar. 

In Belgie mogen geen zaakwaamemers, zoals deurwaarders en incasso-
bureaus, bij de gerechten als gemachtigde optreden (art. 728 lid 4 GerW). 
Dit geldt ook voor de summiere rechtspleging. Vanwege het procesmono-
polie van de advocatuur wordt ongeveer 70% van de geldvorderingen 
gerechtelijk of buitengerechtelijk door hen afgehandeld. IncassobUreaus en 
deurwaarders behandelen de resterende 30% van alle geldvorderingen, maar 
beperken zich daarbij hoofdzakelijk tot de buitengerechtelijke incasso." 

Een incassobureau deelde mee dat in 98% van de zaken gepoogd wordt 
vorderingen minnelijk te innen. Vooral voor grote commerciele vorderingen 
is het belangrijk dat de relatie tussen de schuldeiser en zijn client goed 
blijft. De werkwijze van het incassobureau daarbij is dat de schuldenaar 
thuis wordt opgezocht om zo druk uit te oefenen. Aanmaningen sturen heeft 
in Belgie geen zin. Ongeveer de helft van de vorderingen wordt daadwerke- 

63 Zie Van Loon e.a. 1994, pp. 93-102. Het onderzoek betreft vonnissen verkregen in het 
arrondissement Antwerpen. 

64 Intrum Justitia: Onderzoek naar de Europese betalingsgewoonten, 21 juni 1993. In Belgie 
zou 160 miljard BFr aan niet betaalde vorderingen afgeschreven worden. 
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lijk gernd. Alleen als er een geschil is wordt op verzoek van de schuldeiser 
een gerechtelijke procedure gestart. Voor kleine civiele vorderingen wordt 
echter zelden een gerechtelijke procedure ingesteld. 

Er wordt in toenemende mate door schuldeiser gebruik gemaakt van 
incassobureaus. Het gebruik van profit-letters is niet toegestaan. Het succes 
van dit soort ondernemingen kan beschouwd worden als een indicator van 
het afnemend vertrouwen in de rechterlijke macht veroorzaakt door de grote 
achterstand in rechtszaken die Belgie kent.' 

9.2.15 Afsluitende opmerkingen 

De hemiening van het Gerechtelijk Wetboek en de gelijktijdige invoering 
van de summiere rechtspleging waren bedoeld om het gerechtelijk apparaat 
te ontlasten. De summiere rechtspleging werd vanaf het begin slechts 
sporadisch gebruikt en voldeed daarmee geenszins aan de verwachtingen. 
Ook de gewone procedures duurden nog steeds te fang. 
In 1977 werd de noodklok geluid. 'Door de grote achterstanden, vooral bij 
de burgerlijke rechtspleging, kan de geloofwaardigheid van de Justitie, haar 
nut en haar essentiele bestaansredenen, emstig in twijfel worden getrok-
ken'." De traagheid van de rechtsbedeling werd zó omvangrijk genoemd, 
dat de grondvesten van der rechtsstaat in gevaar werden geacht." De 
achterstand bij de gerechten, was, samen met de (partiflpolitieke benoe-
mingen in de rechterlijke macht, een van de hoofdoorzaken van de vertrou-
wenscrisis in het gerechtelijk apparaat." 

Ondanks kritische geluiden werden opnieuw wijzigingen van de bestaande 
procedureregels voorgesteld.' Ook de summiere rechtspleging werd gewij-
zigd. Deze wijzigingen hebben echter geen positieve invloed op het gebruik 
van de procedure gehad. Als belangrijkste oorzaken voor het mislukken van 

65 Van Loon e.a. 1994, P.  23; de Leval 1988, P.  63. 
66 Stevigny 1977, pp. 635-638. Er werden voorstellen gedaan ter versnelling van de 

procedure: de rechter moet in de procedure actief kunnen optreden en toezicht houden op 
de termijnen voorafgaande aan het mondelinge debat, p. 648. 

67 Storme meende, dat als de overheid en de wetgever nalieten adequate maatregelen te 

treffen, men ten aanzien van deze gekwalificeerde rechtsweigering' zijn toevlucht zou 

moeten nemen tot procesnoodrecht, in: Storme 1980, pp. 357-358. 
68 Laenens e.a. 1992, p. 906. 

69 Verwoerd 1978, p. 21; Laenens e.a, 1992, p. 919: 'de bestaande procedureregels zouden 

niet vertragend werken, indien zij correct zouden worden toegepast. De gerechtelijke 

achterstand vereist immers eerder een mentaliteitsverandering van wie de procedurebepa-

lingen gebruiken, of zelfs misbruiken, dan een wijziging van de bepalingen zelf. 

284 
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de procedure worden genoemd de verplichte inschakeling van een advocaat, 
de beperking van de hoogte van de vordering en het eigen beleid van vrede-
rechters in het toe- of afwijzen van het verzoek. 
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HOOFDSTUK 10 

ONDERLINGE VERGELIJK1NG VAN HET DUITSE EN OOSTEN-
RIJKSE MAHNVERFAHREN, DE FRANSE INJONCTION DE 
PAYER EN DE BELGISCHE SUMMIERE RECHTSPLEGING OM 
BETALING TE BEVELEN 

10.1 Inleiding 

Het rechtsvergelijkende onderzoek strekte ertoe gegevens te verzamelen van 
de vier incassosystemen. De uit het onderzoek verkregen gegevens kunnen 
inzicht geven in de mogelijkheden voor de inning van incassovorderingen, 
zoals die in andere rechtssystemen uitgewerkt zijn. Men kan profiteren van 
ervaringen, zowel positieve als negatieve, die elders zijn opgedaan. In dit 
hoofdstuk zullen de onderzochte incassoprocedures onderling vergeleken 
worden. Teneinde de vergelijking te structureren zullen achtereenvolgens 
worden beschreven: de doelstelling van de procedures (10.2); algemene 
kenmerken (10.3); bevoegdheid (10.4); ontvankelijkheidsvereisten (10.5); 
partijen en procesvertegenwoordiging (10.6); de procedure (10.7); toegan-
kelijkheid tot het gerechtelijk apparaat (10.8); de snelheid (10.9); de kosten 
voor de justitiabele (10.10); rechtswaarborgen, in het bijzonder voor de 
schuldenaar (10.11); executeerbaarheid van de titel (10.12); de buiten-
gerechtelijke incasso (10.13) en in par. 10.14 de slotbeschouwing. 

10.2 Doelstelling 

Voor alle procedures in de vier onderzochte rechtssystemen geldt dat zij 
mede ontworpen en ingevoerd zijn om de overbelasting van het gerechtelijk 
apparaat te verminderen. 1  Omdat geldvorderingen in alle vier rechtsstelsels 
een belangrijk percentage van de civiele vorderingen uitmaken is in deze 
stelsels door de wetgever gekozen voor een eenvoudige procedure voor de 
inning van geldvorderingen, die niet serieus betwist kunnen worden. De 
procedures moeten qua snelheid en kosten een alternatief bieden voor de 
langdurige en daardoor kostbare gewone contentieuze bodemprocedures. 
Terwijl in Duitsland, Frankrijk en Belgie de schuldeiser een keuzevrijheid 

1 Hoewel in Frankrijk ook het refere-provision is onderzocht, zal ik daarop hier niet ingaan, 
maar er, omdat het refere een andersoortige procedure is, elders enige opmerkingen over 
maken. 
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heeft tussen de specifieke incassoprocedure en de gewone contentieuze 
procedure, is in Oostenrijk het Mahnverfahren de verplichte rechtsingang 
voor alle zuivere geldvorderingen. Aileen als de schuldenaar verzet instelt 
tegen het Zahlungsbefehl gaat de zaak van rechtswege over in de gewone 
contentieuze procedure. Oostenrijk aldus zoveel mogelijk zaken via het 
Mahnverfahren behandelen en daarmee een optimale werklastvermindering 
bij de Bezirksgerichten bereiken. 

Om een eenvoudige, snelle en goedkope procedure te verwezenlijken 
werden in Duitsland in 1976, in Frankrijk in 1981 en in Oostenrijk in 1986 
de reeds bestaande procedures gewijzigd. Bij de wijziging van het Duitse en 
Oostenrijkse Mahnverfahren is aan de procedure tevens een wettelijke 
grondslag gegeven om automatisering mogelijk te maken. 2  In Belgie werd 
in 1970 een nieuwe procedure ingevoerd, waarbij de wetgever zich liet 
inspireren door soortgelijke procedures in Europa, zoals het Duitse Mahn-
verfahren en de Franse injonction de payer.' 

Hoewel de vier incassoprocedures recentelijk tot stand gekomen zijn, bestaat 
er een wezenlijk verschil tussen de Belgische incassoprocedure en de 
overige procedures. De Belgische summiere rechtspleging is een nieuwe 
procedure en vond geen basis in het bestaande procesrecht. Het Duitse en 
Oostenrijkse Mahnverfahren daarentegen zijn procedures die vanaf de 
codificatie van de procesrechtsstelsel een basis in de wet hadden. En, 
hoewel de Franse injonction de payer pas in 1937 werd ingevoerd, kende 
Frankrijk reeds vanaf 1918 in Elzas-Lotharingen het Duitse Mahnverfahren; 
het was daar een populaire procedure. 

2 In Dullsland worth zeer veel geprocedeerd. In 1993 werden bij de Amtsgerichte 8,5 

miljoen civiele zaken ingesteld en bij de Landgerichte 352656 zaken: per 100.000 
inwoners zijn dit respectievelijk 10.490 en 435 zaken. In Oostenrijk werden in 1993 

773.802 civiele contentieuze procedures bij de Bezirksgerichte ingesteld: is 9.673 zaken 

per 100.000 inwoners. In Frankrijk werden in 1991 bij de tribunaux d'instance 866.786 

injonctions de payer en 359.186 gewone contentieuze civiele procedures ingesteld: 1.500 

respectievelijk 621 zaken per 100.000 inwoners. In Nederland werden in 1993 bij de 

kantongerechten 259.500 contentieuze civiele zaken ingesteld en bij de rechtbanken 

48.000: 1.696 respectievelijk 313 zaken per 100.000 inwoners. In Belgie zijn geen 
gerechtelijke statistische gegevens beschikbaar. 

3 14orsmans 1964. 
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10.3 Algemene kenmerken 

Onderlinge vergelijking 

Hoewel de onderzochte incassoprocedures dogmatisch bezien behoren tot de 
contentieuze rechtspraak ontbreekt aan deze procedures het contradictoire 
element. Kenmerk is bovendien dat zij geheel schriftelijk verlopen. Op het 
verzoekschrift wordt beslist zonder de schuldenaar voor een mondelinge 
behandeling op te roepen. De beslissing die hiema wordt genomen en in 
executoriale vorm wordt afgegeven, heeft in de vier rechtsstelsels het 
karakter van een verstekvonnis. Indien de schuldenaar het rechtsmiddel 
`verzee instelt, gaat de procedure in elk van de vier stelsels over in een 
gewone contentieuze procedure met de mogelijkheid van een contradictoire 
behandeling. Wordt geen verzet ingesteld dan kan de schuldeiser tot 
executie overgaan. Hoewel de schuldenaar in het Duitse Mahnverfahren 
tijdens de procedure schriftelijk verweer kan voeren, heeft dit geen 
contradictoire behandeling tot gevolg. In dat geval eindigt het Duitse 
Mahnverfahren en kan het geschil vervolgens in de gewone procedure 
worden voortgezet; dit heeft dus hetzelfde effect als wanneer verzet wordt 
ingesteld. 

10.4 Bevoegdheid 

In de vier rechtsstelsels is de rechterlijke bevoegdheid overeenkomstig en 
wel op het laagste niveau geregeld. Absoluut bevoegd is het Duitse Amts-
gericht, het Oostenrijkse Bezirksgericht, het Franse tribunal d'instance en 
het Belgische vredegerecht. 

Relatief bevoegd is de gerechtelijke instantie van de woonplaats van de 
schuldenaar. Een uitzondering hierop vormt het Duitse Mahnverfahren 
waarin het verzoekschrift ingesteld wordt bij het Amtsgericht van de schuld-
eiser. Deze regeling werd noodzakelijk geacht om de automatisering van het 
Mahnverfahren te kunnen realiseren. De schuldeiser kan dan op eenvoudige 
wijze, bijvoorbeeld met behulp van diskettes, zijn vorderingen bij zijn eigen 
Amtsgericht instellen. Hoewel Oostenrijk ook een geautomatiseerd Mahn-
verfahren kent, is de relatieve competentie hier niet gewijzigd. Een zekere 
centralisatie heeft plaatsgevonden doordat het Mahnverfahren verwerkt, 
uitgeprint en verzonden wordt bij het Bundes Rechenzentrum en de daaraan 
verbonden Poststrasse in Wenen. 

In Oostenrijk, Frankrijk en Belgie staat de procedure slechts open indien 
de schuldenaar een bekende woon- of verblijfplaats in het eigen land heeft. 
Het Duitse Mahnverfahren daarentegen staat ook open indien de schuldenaar 
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een bekende woon- of verblijfplaats heeft in een Verdragsstaat van het 
EEX. 

Functioneel bevoegd is in Belgie en Frankrijk de rechter. De rechter toetst 
het verzoek en is verantwoordelijk voor de door hem ondertekende beschik-
king. In afwijking hiervan is het Duitse Mahnverfahren een administratieve 
procedure waarin de Rechtspfleger functioneel bevoegd is. Het geschil 
wordt pas aan de rechter ter beoordeling voorgelegd als het Mahnverfahren 
na het instellen van verweer of verzet als gewone contentieuze procedure 
wordt voortgezet. In Oostenrijk wordt de vordering Of door de Rechts-
pfleger of door de rechter getoetst. Op termijn zal de bevoegdheid voor het 
Mahnverfahren geheel bij de Rechtspfleger komen te liggen. 

10.4.1 Geautomatiseerde verwerking 

Het Duitse en het Oostenrijkse Mahnverfahren kennen een op de eigen 
procedure toepasselijke geautomatiseerde verwerking. Zowel in Duitsland 
als in Oostenrijk bestond de mening dat het sterk routinematige verloop van 
het Mahnverfahren zich bij uitstek daarvoor leende. 

Het geautomatiseerde Duitse Mahnverfahren kent een gecentraliseerde 
verwerking. Door samenvoeging van een aantal kleinere Amtsgerichten is 
een aantal grotere Mahngerichten ontstaan. Verdere centralisering beperkt 
zich momenteel tot kleinere eenheden; grootschaligheid op landsniveau is 
niet langer beoogd en wordt in het algemeen als negatief ervaren. °  De 
automatisering is echter nog lang niet voltooid, en veel Amtsgerichten 
kennen nog een handmatige verwerking. De schuldeiser kan zijn vordering 
instellen bij het Amtsgericht of Mahngericht waar hij woonplaats heeft. Gaat 
de procedure na Widerspruch of Einspruch over in de gewone contentieuze 
procedure dan wordt de zaak verwezen naar het daaarvoor bevoegde 
gerecht, hetgeen over het algemeen de rechter van de woonplaats van de 
schuldenaar zal zijn. Deze verwijzing in het Duitse Mahnverfahren heeft 
regelmatig tot complicaties aanleiding gegeven. 

De automatisering van het Oostenrijkse Mahnverfahren was bedoeld als 
technische ondersteuning van de procedure. Sinds 1989 zijn alle 
Bezirksgerichten aangesloten op het geautomatiseerde systeem. Vanaf 1990 
bestaat de mogelijkheid van elektronische overbrenging van de Mahnklagen. 
Omdat het Mahnverfahren wordt ingesteld voor de rechter van de woon- 

4 Zie het par. 6.2.10.1. 
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plaats van de schuldenaar, doet zich daar bij overgang in de gewone 
contentieuze procedure niet het probleem voor dat de zaak verwezen moet 
worden. 

10.5 Ontvankelijkheidsvereisten 

De Duitse, Franse en Belgische procedures kennen als algemeen ontvanke-
lijkheidsvereiste dat slechts in redelijkheid niet te betwisten geldvorderingen 
kunnen worden ingesteld. Het Oostenrijkse Mahnverfahren wijkt in zoverre 
hiervan af dat het de verplichte procedure is voor alle contentieuze zalcen 
betreffende geldvorderingen, dus niet alleen voor in redelijkheid niet te 
betwisten geldvorderingen. Deze wijze van procesinleiding in Oostenrijk 
voor alle geldvorderingen heeft slechts een vertraging van twee weken tot 
gevolg voor betwiste vorderingen die in de gewone procedure worden 
voortgezet. 

In het Duitse Mahnverfahren en de injonction de payer kunnen qua 
hoogte onbegrensde vorderingen ingesteld worden. In het Oostenrijkse 
Mahnverfahren en de summiere rechtspleging is de hoogte van de vordering 
beperkt tot die van de gewone bevoegdheid van respectievelijk het Bezirks-
gericht en het vredegerecht. 5  

Het Duitse Mahnverfahren staat open voor alle geldvorderingen, ongeacht 
hun juridische grondslag. Er hoeft zelfs geen bewijs van het bestaan van de 
vordering overgelegd te worden. Het Oostenrijkse Mahnverfahren is de 
voorgeschreven procedure voor zuivere geldvorderingen, eveneens ongeacht 
de juridische grondslag. Wel wordt aanbevolen de bewijsmiddelen aan te 
geven. In de injonction de payer en de summiere rechtspleging is de 
ontvankelijkheid beperkt tot vorderingen uit overeenkomst. Schriftelijk 
bewijs van het bestaan van de vordering moet bijgevoegd worden. 

Voor de Belgische summiere rechtspleging is onder meer vereist `dat het 
bestaan van de vordering gestaafd lijkt te zijn door een geschrift dat van de 
schuldenaar uitgaat'. Dit vereiste en de restrictieve, zeer strikte interpretatie 
die de vrederechters daaraan hebben gegeven, is een van de oorzaken 
geweest voor het matige gebruik van de procedure. Als nadelig wordt 
bovendien gezien dat slechts vorderingen tot 75.000 BFr kunnen worden 
ingesteld. 

5 De grootte van de vordering is in het Mahnverfahren 100.000 Osch en in de summiere 
rechtspleging 75.000 BFr, hetgeen overeenkomt met f 15.000 respectievelijk f 4.000. 
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Ook Oostenrijk heeft gekozen voor beperking van de procedure voor vorde-
ringen tot een bepaalde hoogte: 100.000 Osch. Hierdoor werd bereikt dat de 
schuldenaar boven deze hoogte beschermd werd tegen het ontbreken van het 
contradictoire element aan het Mahnverfahren. 

10.6 	Partijen en procesvertegenwoordiging 

In het Duitse en Oostenrijkse Mahnverfahren en de Franse injonction de 
payer kan het verzoekschrift door de schuldeiser zelf of door een 
gemachtigde worden ingediend. De Belgische summiere rechtspleging is een 
eenzijdige verzoekschriftprocedure en het verzoekschrift moet altijd door 
een advocaat ondertekend worden. De advocatuur heeft in Belgie een 
monopoliepositie; zaakwaamemers, zoals incassobureaus en deurwaarders, 
kunnen niet als gemachtigde optreden. De praktijk laat zien dat zowel in het 
Duitse en Oostenrijkse Mahnverfahren als in de injonction de payer de 
schuldeiser over het algemeen niet zelfstandig optreedt maar een gemach-
tigde inschakelt. Voor het Duitse en Oostenrijkse Mahnverfahren is dat 
doorgaans een advocaat, voor de injonction de payer een deurwaarder. 

In Seigle heeft de verplichte ondertekening van het verzoekschrift door de 
advocaat ook bijgedragen tot het mislukken van de summiere rechtspleging. 
De extra kosten die hiermee gemoeid zijn maken de procedure onaantrek-
kelijk. 

10.7 	Procedure 

Voor de incassoprocedure zijn de volgende drie onderwerpen van belang: 
het inleidend processtuk, de beslissing en de gevolgen van de betekening of 
verzending per post van de beslissing. Deze onderwerpen worden in de 
volgende paragrafen behandeld. 

10.7.1 Inleidend processtuk 

In tegenstelling tot de gewone contentieuze bodemprocedures, die met een 
door een deurwaarder te betekenen dagvaarding of met de langs wettelijke 
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weg geregelde Zustellung6  beginnen, worden de bijzondere procedures 
inzake incasso met een verzoekschrift ingeleid. Het Duitse Mahnverfahren 
en de injonction de payer vangen aan met een verzoekschrift dat bij de 
griffie wordt ingediend. De Mahnantrag moet op een verplicht formulier 
worden gesteld en ook het verzoek om een injonction de payer wordt 
volgens een vast model ingediend. De Oostenrijkse Mahnklage wordt ook 
bij de griffie ingediend maar komt qua inhoud overeen met een gewone 
Klage. Dit is noodzakelijk omdat de Mahnklage in deze procedure het enige 
inleidende processtuk is, ook als Einspruch tegen het Zahlungsbefehl wordt 
ingesteld. De procedure wordt na Einspruch voortgezet aan de hand van de 
gegevens van de oorspronkelijk Mahnklage. Hierin verschilt de Mahnklage 
van het Duitse Mahnbescheid. Ook in het Oostenrijkse Mahnverfahren moet 
gebruik gemaakt worden van een verplicht voorgeschreven formulier. 

De Belgische summiere rechtspleging kent een afwijkende regeling. Vooraf-
gaande aan de procedure moet de schuldeiser een aanmaning om te betalen 
per aangetekende post aan de schuldenaar verzenden. Volgt binnen vijftien 
dagen geen betaling dan kan het verzoekschrift bij de griffie worden 
ingediend. Het voordeel van de voorafgaande aanmaning is de mogelijkheid 
alsnog betaling te ontvangen, dus voordat de gerechtelijke procedure met de 
daaraan verbonden kosten volgt. 

10. 7. 2 Beslissing 

Zowel in de injonction de payer als in de summiere rechtspleging kan de 
rechter het verzoek, na toetsing van de vordering, geheel of gedeeltelijk 
toewijzen dan wel afwijzen. Wordt het verzoek toegewezen dan moet in 
beide procedures de beslissing door een deurwaarder aan de schuldenaar 
betekend worden. Wordt de vordering geheel of gedeeltelijk afgewezen, dan 
kan de schuldeiser zijn vordering alsnog in de gewone bodemprocedure 
instellen. 

Bij het Duitse Mahnverfahren zijn twee fasen te onderscheiden. Na 
indiening van de Mahnantrag wordt door de Rechtspfleger een Mahnbe-
scheid afgegeven. De Rechtspfleger kan het verzoek toewijzen of afwijzen. 
Bij een afwijzing heeft de schuldeiser de mogelijkheid om het verzoek te 

6 In Duitsland begint de gewone procedure met de Zuste//ung van de Klage, aldus § 253 
ZPO. 
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herstellen, dan wel een gewone procedure te starten. Nadat het Mahn-
bescheid aan de schuldenaar is toegezonden heeft deze de keuze om binnen 
veertien dagen te betalen of het rechtsmiddel Widerspruch in te stellen. Laat 
de schuldenaar deze mogelijkheden onbenut dan kan de schuldeiser de 
griffie vragen het Vollstreckungsbescheid uit te vaardigen. 7  Doordat de 
schuldeiser afgifte hiervan moet vragen heeft dit tot gevolg dat de 
schuldeiser zelf de duur van de procedure bepaalt. Het Vollstreckungs-
bescheid wordt per post aan de schuldenaar toegezonden ('zugestellf). 

In tegenstelling tot het Duitse Mahnverfahren kent het Oostenrijkse 
Mahnverfahren maar den fase. De Rechtspfleger of rechter toetst de 
Mahnklage aan een aantal formele vereisten. De vordering kan toe- of 
afgewezen worden. Bij toewijzing voIgt zonder tussenkomst van de schuld-
eiser afgifte van het Zahlungsbefehl. 

10.7.3 Gevolgen van de betekening respectievelijk van de Zustellung van 
de beslissing 

De Franse ordonnance portant injonction de payer, de Belgische beschik-
king, het Duitse Vollstreaungsbescheid en het Oostenrijkse Zahlungsbefehl 
hebben het karakter van een verstekvonnis. In alle vier procedures kan door 
de schuldenaar het rechtsmiddel verzet tegen de beslissing ingesteld 
worden. 8  De gevolgen van het instellen van verzet zijn gelijk: de bijzondere 
procedures worden beeindigd en de zaken worden van rechtswege voort-
gezet als gewone contentieuze bodemprocedure bij de bevoegde gerechte-
lijke instanties. 

Zowel Duitsland als Oostenrijk kennen de Zustellung van officiele 
stukken van het gerecht door de postbeambte. Na afgifte door de post wordt 
het stuk geacht de schuldenaar bereikt te hebben, ook indien het stuk door 
de geadresseerde geweigerd wordt. In Frankrijk en Belgie vindt betekening 
van de beschikking door de deurwaarder pIaats. 

7 Het Vollstreckungsbescheidkomt overeen met de beschikking in de Oostenrijkse, Bel-
gische en Franse procedures. 

8 Voor de injonction de payer is dat opposition, voor de summiere rechtspleging verzet of 
hoger beroep, en voor het Duitse en Oostenrijkse Mahnverfahren is het Einspruch. 
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10.8 Toegankelijkheid tot het gerechtelijke apparaat 

De procedures zijn bedoeld als eenvoudige toegang tot het gerechtelijke 
apparaat. Hoewel het Duitse en Oostenrijkse Mahnverfahren en de 
injonction de payer geen verplichte procesvertegenwoordiging voorschrijven 
wordt in overwegende mate een gemachtigde ingeschalceld. Voor het Duitse 
Mahnverfahren geldt in elk geval dat de formulieren zelfs voor deskundigen 
moeilijk zijn in te vullen. Het formulier in het Oostenrijkse Mahnverfahren 
is eenvoudig in te vullen waarbij weinig fouten gemaakt kunnen worden. 

In Belgie moet de schuldeiser altijd een advocaat inschakelen om het 
verzoekschrift te kunnen indienen. De procedure wordt wegens haar 
bewerkelijkheid weinig door de advocatuur gebruikt. Slechts een vijftal 
advocaten is hiertoe overgegaan nadat de procedure intern geautomatiseerd 
verwerkt kon worden. 

10.9 Snelheid 

Onderlinge vergelijking 

De totale termijn van de Duitse, Franse en Belgische procedure bedraagt 
vanaf de indiening van het verzoekschrift tot aan de afgifte van de 
beschikking in executoriale vorm ongeveer twee maanden. Het Oostenrijkse 
Mahnverfahren is met ongeveer drie weken aanmerkelijk sneller. Het maakt 
hierbij geen verschil of de Mahnklage automatisch of handmatig verwerkt 
wordt, en is ook niet afhankelijk van de grootte van het Bezirksgericht. 
Voor heel Oostenrijk geldt een zelfde termijn. De reden is dat nadat het 
verzoek ingediend en getoetst is, via de centrale geautomatiseerde verwer-
king het Zahlungsbefehl afgegeven wordt. Ook de Zustellung heeft steeds 
binnen enkele dagen plaats. 

Voor het Duitse Mahnverfahren kan de termijn per Amtsgericht nogal 
verschillen. De procedure duurt gemiddeld beduidend langer dan die van het 
Oostenrijkse Mahnverfahren. Dit is onder meer het gevolg van de dubbele 
mogelijkheid van verweer in het Duitse systeem. Daarbij komt dat de 
termijn ook afhankelijk is van de schuldeiser: hij bepaalt namelijk zelf het 
tijdstip waarop bij de griffie de afgifte van het Vollstreckungsbescheid 
gevraagd wordt. De grootschaligheid van het Duitse geautomatiseerde 
Mahnverfahren leidt soms tot file-problemen bij de griffies hetgeen ook 
vertragend werkt. 

Ook voor de Belgische summiere rechtspleging is de termijn ongeveer 
twee maanden. De schuldeiser kan die termijn echter verlengen om onder 
dreiging van de procedure te trachten betaling of een minnelijke schikking 
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te verkrijgen. 9  
De praktijk van het Duitse Mahnverfahren bat eenzelfde beeld zien. 

Nadat de schuldenaar het Mahnbescheid ontvangen heeft wordt oak vaak 
betaald of een betalingsregeling getroffen, waarna de zaak ingetrokken 
wordt. In het Oostenrijkse Mahnverfahren wordt altijd na drie weken het 
Zahlungsbefehl uitgevaardigd. Bij het Zahlungsbefehl kan echter een 
stortingsformulier gevoegd worden, waarmee de schuldenaar meteen kan 
betalen. In 10% van de zaken waarin een dergelijk stortingsformulier worth 
meegestuurd, wordt betaald, zodat geen gedwongen tenuitvoerlegging van 
de titel hoeft te volgen. 

10.10 Kosten voor de justitiabele 

Het Duitse Mahnverfahren is voor de schuldeiser een relatief goedkope 
procedure. Het griffierecht bedraagt een zesde van het bedrag dat in de 
gewone procedure verschuldigd zou zijn. Wordt een advocaat ingeschakeld 
dan is slechts een gering salaris verschuldigd. Zowel het griffierecht als het 
salaris van de advocaat kennen een progressief tarief dat afhankelijk is van 
de hoogte van de vordering. Voor vorderingen tot 600 DM is het griffie-
recht 25 DM en het salaris van de advocaat 50 DM. Het Mahnverfahren is 
extra aantrekkelijk geworden nadat het griffierecht voor de gewone bodem-
procedure verhoogd is. 

Het Oostenrijkse Mahnverfahren is niet echt goedkoop, zeker niet als een 
advocaat als gemachtigde wordt ingeschakeld. Wordt de zaak na Einspruch 
in de gewone procedure voortgezet dan is geen extra griffierecht verschul-
digd. Opmerkelijk is dat het griffierecht 50 Osch lager is als een vordering 
via elektronische overbrenging wordt ingesteld. 

Voor de injonction de payer is geen griffierecht verschuldigd. De deur-
waarder brengt een onkostenvergoeding van 800 tot 1.000 FFr in rekening. 

Voor de summiere rechtspleging is het griffierecht gelijk met dat van de 
contentieuze bodemprocedure. Het verplichte safaris van de advocaat maakt 
de procedure kostbaar. Daar staat tegenover dat geen deurwaarderskosten 
voor de betekening van de dagvaarding hoeven te worden gemaakt. 

9 Een door mij ganterviewde advocaat gebruikt de summiere rechtspleging niet om binnen 

twee maanden een titel te verkrijgen. I-Ih rekt de verplichte v6Orgerechtelijk fase zodanig 

op, dat de totale termijn waarop de beschikking verkregen wordt tot zes maanden kan 

uitlopen. Flij meent dat het voordeel dat daardoor ongeveer de helft van de vorderingen 
betaald wordt, opweegt tegen het nadeel van de lange termijn van de procedure. 
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Voor kleine vorderingen zijn de Franse en Belgische procedure verhou-
dingsgewijs kostbaar. De kosten die de schuldeiser in rekening gebracht 
worden, overtreffen dan de hoogte van de vordering.' In de praktijk 
komen kleine vorderingen door de dreiging van de bijkomende gerechtelijke 
kosten dan ook niet aan gerechtelijke invordering toe. Ook in het Oosten-
rijkse Mahnverfahren wordt voor kleine vorderingen tot 500 Osch het 
Mahnverfahren weinig gebruikt." Het Duitse Mahnverfahren is verhou-
dingsgewijs goedkoper; het is daardoor aantrekkelijk om ook qua omvang 
kleine vorderingen in te stellen. 

10.11 Rechtswaarborgen, in het bijzonder voor de schuldenaar 

Hoewel de vier procedures formeel gezien tot de contentieuze rechtspraak 
behoren verlopen zij geheel schriftelijk. Door het ontbreken van het contra-
dictoire element is de kans niet denkbeeldig dat de schuldenaar onvoldoende 
beschermd wordt. 

Bij elk van de vier procedures is dit probleem onderkend. Vooral in Belgie 
is veel kritiek geweest op de summiere rechtspleging in de vorm van een 
eenzijdige verzoekschriftprocedure. De schuldenaar zou zelfs extra bescher-
m ing verdienen omdat het alleen de institutionele schuldeisers waren die 
gebruik zouden maken van de procedure. 

In Duitsland heeft de afschaffing van de Schliissigkeitsprfifung tot hevig 
verzet van de zijde van de Rechtspfleger geleid. In feite heeft de computer 
de toetsing van hen overgenomen. Deze toetsing beperkt zich tot de controle 
van een aantal formele vereisten. Ter compensatie zijn extra waarborgen 
voor de schuldenaar in het Mahnverfahren opgenomen. 

De belangrijkste waarborg voor de schuldenaar in de vier procedures is 
het rechtsmiddel `verzee. In het Oostenrijkse Mahnverfahren kan de 
schuldenaar op eenvoudige wijze hiervan melding maken door een hiervoor 

to De totale proceskosten zijn in Belgid ongeveer f 350 en de deurwaarderskosten in 
Frankrijk bedragen ook ongeveer f 300 tot f 400. In Oostenrijk geldt voor vorderingen tot 
f 250 een vast tarief van f 135 voor de gewone indiening en f 128 voor de elektronische 
indiening. Het salaris voor de advocaat is hierbij inbegrepen. In Duitsland geldt den tarief 
voor vorderingen tot ongeveer f 650. De kosten komen op ongeveer f 160 inclusief het 
salaris van de advocaat en de gedwongen tenuitvoerlegging. 

11 Bosina e.a. 1987, p. 222. Het onderzoek in de jaren 1981 tot 1983 gaf aan dat 9% van de 
vorderingen maximaal 500 Osch bedroeg en 16% lag tussen 500 en 1000 Osch. Boven de 
10.000 Osch kwamen ook weinig vorderingen voor. De competentiegrens was toen 30.000 
osch. 
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bestemd voorgedrukt formulier aan de griffie te retoumeren. De termijnen 
voor verzet bedragen in het Duitse en Oostenrijkse Mahnverfahren veertien 
dagen. Voor de Franse injonction de payer en Belgische summiere rechts-
pleging is de verzettermijn een maand. 

Het Duitse Mahnverfahren kent als extra waarborg naast het rechtsmiddel 
verzet ook het rechtsmiddel Widerspruch, dat ingesteld kan worden na 
ontvangst van het Mahnbescheid. De schuldenaar hoeft een daartoe bijge-
voegd antwoordformulier slechts aan de &riffle te retoumeren. Wordt de 
procedure na het instellen van een van de rechtsmiddelen als gewone 
procedure voortgezet dan kan de schuldenaar de vordering in een contra-
dictoire procedure betwisten. Ter bescherming van de schuldenaar werd de 
term ijn voor Widerspruch verlengd tot twee weken. 

In Belgie en Frankrijk toetst de rechter de vordering aan de hand van 
overgelegde bewijsstukken. Hoewel in het Duitse Mahnverfahren geen 
bewijsstukken behoeven te worden bijgevoegd, vindt er toch een zekere 
formele toetsing plaats. Veel verzoeken worden wegens een formeel gebrek 
aan de schuldeiser teruggestuurd om gecorrigeerd te worden. I2  In het 
Oostenrijkse Mahnverfahren heeft er volgens de wet een toetsing van de 
vordering plaats. In de praktijk komt dit echter ook neer op een toetsing van 
de formele vereisten.' In de summiere rechtspleging geldt de aangete-
kende aanmaning ook als waarborg voor de schuldenaar. Hoewel de ver-
plichte ondertekening van het verzoekschrift door de advocaat veel kritiek 
heeft opgeroepen, werd door de voorstanders als argument aangevoerd dat 
hierin een extra bescherming voor de schuldenaar lag. Na tussenkomst van 
de advocaat, die aan een strenge beroepscode onderworpen is, mag verwacht 
worden dat het bestaan van de vordering gegrond is. 

10.12 Executeerbaarheid van de titel 

Alleen voor het Duitse Mahnverfahren zijn gegevens bekend over de 
executeerbaarheid van de titel. Na afgifte van het Mahnbescheid kan 5 A 6% 
hiervan niet bezorgd worden omdat het adres onjuist is. Van de overige 
Mahnbescheiden wordt 30% niet op het huisadres achter gelaten, maar op 

12 Hess 1991, p. 246, vermeldt voor het geautomatiseerde Mahnverfahren, dat zelfs 30% van 
de Mahnbescheiden voor herstel naar de schuldeiser terug moeten. 

13 De toetsing is te vergelijken met de toetsing door de rechter indien verstek verleend wordt 
zoals in art. 76 Rv is neergelegd: tenzij de vordering de reciter onrechtmatig of 
ongegrond voorkomt. 
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het postkantoor. Deze gelden in het algemeen wet als door de schuldenaar 
ontvangen. Van het totaal aantal Mahnbescheiden wordt in ongeveer de 
helft van de zaken een Vollstreckungsbescheid uitgevaardigd. Slechts 10% 
van de Vollstreckungsbescheiden wordt daadwerkelijk geexecuteerd.' Dit 
is echter het gevolg van de insolventie van de schuldenaar en niet omdat er 
een gebrekkige titel aan ten grondslag ligt." 

In Belgie is rechtssociologisch onderzoek verricht naar de gedwongen 
tenuitvoerlegging door de deurwaarder." Van de 236 onderzochte vonnis-
sen werden 232 vonnissen door de deurwaarder betekend, waarmee formeel 
voor de deurwaarder de gedwongen tenuitvoerlegging begint. Uiteindelijk 
werd aan 176 (74%) van de vonnissen geheel of gedeeltelijk voldaan en 
werden 53 zaken aan de schuldeiser geretoumeerd wegens insolventie van 
de schuldenaar. 

10.13 Buitengerechtelijke incasso 

Incassobureaus zijn in alle landen werkzaam, maar beperken zich hoofdza-
kelijk tot de buitengerechtelijke incasso. Daamaast hebben grote bedrijven 
vaak eigen incasso-afdelingen. De omvang en betekenis van de buitenge-
rechtelijke incasso is voor de verschillende landen niet aan te geven, omdat 
gegevens hierover ontbreken." 

Zowel in Duitsland als in Oostenrijk zijn incassobureaus commerciele 
ondernemingen waarvoor een vestigingsvergunning vereist is. Hoewel de 
incassobureaus zich behoren te beperken tot de buitengerechtelijke incasso, 
wordt in een aantal zaken waarin geen betaling verkregen is, alsnog met 
behulp van een gemachtigde een gerechtelijke procedure gevoerd. 

Volgens Verwoerd' s  speelt de buitengerechtelijke incasso in Duitsland 

14 Het onderzoek had betrekking op vorderingen ontstaan uit consumentenkrediet (geldle-
ning). Deze vorderingen zijn in Duitsland zeer moeilijk te incasseren wegens betalings-
onmacht van de schuldenaar. 

15 Holzscheck e.a. 1982. 
16 Van Loon e.a. 1994, pp. 93-102. Het onderzoek betreft vonnissen verkregen in het 

arrondissement Antwerpen en heeft niet speciaal betrekking op de summiere rechtspleging. 
17 Fen indicatie biedt het onderzoek van Intrum Justitia: Onderzoek naar de Europese 

betalingsgewoonten, 21 juni 1993. Volgens Intrum Justitia zou Duitsland in 60% van de 
zaken een incasso-instelling inschakelen, Oostenrijk in 50% van de zaken, Belgie in 30% 
en Frankrijk in 70% van de zaken. Nederland zou 75% van de zaken buitengerechtelijk 
via incasso-instellingen afdoen. 

18 Verwoerd 1988, pp. 66-67. De buitengerechtelijke incasso in Duitsland wordt hier 
vergeleken met het belang van de buitengerechtelijke incasso in Nederland. 
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geen erg belangrijke rot. Een belangrijke reden hiervoor kan zijn dat het 
Mahnverfahren een eenvoudige en goedkope toegang tot de gerechtelijke 
instanties creeert. Institutionele schuldeisers hebben in Duitsland vaak eigen 
Mahn-afdelingen die de vorderingen via diskettes bij het eigen Amtsgericht 
aanleveren.' In Oostenrijk zijn wet grote incasso-instellingen werk-
zaam.' Dit verschil is ten dele te verklaren uit het kostenaspect. Het 
Duitse Mahnverfahren is aanmerkelijk goedkoper dan het Oostenrijkse 
Mahnverfahren. Ook is de executie van de titel in Oostenrijk tijdrovend. Het 
Mahnverfahren geeft wet snel een titel, maar vervolgens zou de executie 
hiervan zes tot acht maanden in beslag nemen. Daarom wordt de voorkeur 
gegeven aan buitengerechtelijke incasso, waarbij binnen zes tot acht weken 
de vordering geind wordt. 

In Frankrijk en Belgie is voor incassobureaus geen vestigingsvergunning 
vereist. TerwijI in Belgie de buitengerechtelijke incasso een ondergeschikte 
rol speelt, is in Frankrijk de buitengerechtelijke incasso wel van belang. 
Vooral kleine vorderingen worden buitengerechtelijk behandeld. Behalve 
incasso-instellingen zijn hier ook deurwaarders in de buitengerechtelijke 
incasso werkzaam. 

10.14 Afsluitende opmerkingen 

Afsluitend zullen enkele algemene opmerkingen gemaakt worden over de 
vraag of de onderzochte incassoprocedures voldoen aan de criteria: 
eenvoudig, snel en goedkoop. 

Toetsing aan deze criteria kan een indicatie geven met betrekking tot de 
efficiency van de onderzochte procedures. 

De onderzochte procedures zijn bedoeld als eenvoudige toegang tot het 
gerechtelijk apparaat. In hoeverre gesproken kan worden van een eenvou-
dige toegang is ondermeer afhankelijk van de vorm van het verzoekschrift 
waarmee de procedure wordt ingeleid en de mogelijkheid om het verzoek- 

19 Het onderzoek van Intrum lustitia noemt een percentage van 60% van de zaken die door 
incasso-instellingen worden behandeld. Het kan zijn dat de Mahn-afdelingen van de grote 
bedrijven hier meegerekend zijn. Het Bundesverband Deutscher Inkasso-Untemehmen e.V. 
kan geen percentage van buitengerechtelijke incasso noemen. Wet wordt de laatste jaren 
een toename geconstateerd, vooral sinds de incasso-ondememingen zich op het bedrijfs-
management zijn gaan toeleggen (informatie van C. 011ie, mei 1995). 

20 Aileen het Kreditschutzverband von 1870 heeft jaarlijks 300.000 tot 400.000 schuldvor-
deringen. 
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schrift in persoon in te dienen. In tegenstelling tot het gecompliceerde 
verplichte Duitse formulier geven het verplichte Oostenrijkse en Franse 
formulier in de praktijk weinig aanleiding tot fouten. Hoewel verplichte 
procesvertegenwoordiging door een advocaat alleen in Belgie vereist is, kan 
bij invulling van het Duitse formulier een advocaat node gemist worden. 
Ook in Oostenrijk en Frankrijk wordt in overwegende mate een gemach-
tigde ingeschakeld. 

Het Duitse en Oostenrijkse Mahnverfahren hebben voor institutionele 
schuldeisers de toegang vereenvoudigd door het mogelijk te maken het 
verzoekschrift via elektronische overbrenging in te dienen. 

De termijn waarbinnen de beslissing in executoriale vorm verkregen wordt, 
is mede bepalend voor de efficiency. In het Duitse Mahnverfahren, de 
Franse injonction de payer en de Belgische summiere rechtspleging bedraagt 
deze termijn ongeveer twee maanden. Het verplichte Oostenrijkse Mahnver-
fahren is met drie weken aanmerkelijk sneller. Deze korte termijn is bereikt 
doordat de schuldenaar slechts eenmaal verweer kan instellen. Stroomlijning 
van de procedure is gerealiseerd door invoering van een geautomatiseerde 
verwerking. Door de automatisering is bereikt dat de proceshandelingen 
binnen een vaste termijn van drie weken worden afgewikkeld. 

Het kostenaspect van de procedure kan voor de schuldeiser van doorslag-
gevend belang zijn in zijn keuze om zijn vordering gerechtelijk of buiten-
gerechtelijk te vervolgen dan wel helemaal van incasso af te zien. Het 
Duitse Mahnverfahren is voor de schuldeiser een relatief goedkope proce-
dure en is daarom aantrekkelijk om ook qua omvang kleine vorderingen in 
te stellen. De kosten van het Oostenrijkse Mahnverfahren liggen jets hoger 
maar zijn altijd nog lager dan in de overige onderzochte incassoprocedures. 
De Franse en Belgische procedure zijn voor vorderingen tot ongeveer f 250 
verhoudingsgewijs kostbaar. Duidelijkheid bestaat er in het Duitse en 
Oostenrijkse Mahnverfahren met betrekking tot de verschuldigdheid van 
proceskosten en het gemachtigdensalaris. Deze zijn wettelijk geregeld en 
komen in hun geheel ten laste van de schuldenaar. Zowel in Frankrijk als in 
Belgie is de hoogte van het salaris van de gemachtigde -in Belgie altijd een 
advocaat en in Frankrijk doorgaans een deurwaarder- niet aan wettelijke 
regels gebonden. 

Uit de literatuur en de rechtspraktijk blijkt dat de Franse injonction de payer 
en het Duitse en Oostenrijkse Mahnverfahren positief gewaardeerd en als 
efficient ervaren worden. De procedures zijn in vergelijking met de gewone 
contentieuze procedures eenvoudig, snel en tot op zekere hoogte goedkoop 

301 



Hoofdstuk 10 

en beantwoorden daarmee aan het doel waarvoor zij zijn ingevoerd. 
De waardering voor de procedure wordt tot op zekere hoogte weer-

spiegeld in het percentage ingestelde zaken in de incassoprocedure. Zowel 
in Duitsland als in Frankrijk wordt van het totaal aantal geldvorderingen 75 
tot 80% in de incassoprocedures ingesteld.' Omdat er in Oostenrijk geen 
keuze is tussen de gewone bodemprocedure en het Mahnverfahren, kan uit 
het percentage van 96,5% geen waarderingsoordeel afgeleid worden; van 
oppositie vanuit de praktijk is bij het onderzoek echter niet gebleken. In 
Belgie daarentegen is de waardering voor de summiere rechtspleging gering 
hetgeen tot uiting komt in het beperkte gebruik van de procedure door 
slechts enkele advocaten." Voor deze geringere waardering van de Belgi-
sche summiere rechtspleging zijn een aantal oorzaken aan te wijzen. Van 
overwegend belang is de houding van de rechterlijke macht en deurwaarders 
bij de invoering van de summiere rechtspleging. Zo hebben vrederechters de 
summiere rechtspleging soms op een te restrictieve wijze gethterpreteerd, 
waardoor advocaten vrij snel besloten niet langer deze rechtsingang te 
gebruiken. De deurwaarders hebben zich van meet af aan verzet tegen de 
vervanging van de dagvaarding door het verzoekschrift. Tenslotte is een 
financiele drempel opgeworpen door de verplichte handtekening van de 
advocaat. 

Een belangrijke conclusie die hieruit getrokken kan worden is de 
noodzaak van een breed draagvlak in de praktijk voor een nieuwe proce-
dure.' Het ontbreken van dit draagvlak heeft tot gevolg gehad dat de 
Belgische procedure in de praktijk nauwelijks gebruikt wordt en in feite een 
slapend bestaan is gaan leiden. De procedure is over het geheel genomen 
niet efficient gebleken. 

De vergelijking van de incassoprocedures naar hun efficiency kan er 
schematisch als volgt uitzien: 

21 Kwantitatief betekent dit in het Duitse Mahnverfahren ongeveer acht miljoen zaken en in 
de injonction de payer ongeveer 900.000 zaken. 

22 Uit een enquete onder vrederechters blijkt dat tot 1978 jaarlijks ca. 3750 summiere 

procedures werden gevoerd: Storme 1980, p. 354. Zoals in noot 2 is aangegeven kent 

Belgie geen statistische gegevens met betreklcing tot de gerechtelijke bedrijvigheid. 
23 In dezelfde zin: Ten Berg-Koolen 1988, p. 693; Ten Berg-Koolen 1992, p. 1533; Klijn 

e.a. 1994, pp. 75-80. • en vergelijking kan gemaakt worden met de weerstand in Neder-
land van de zijde van de deurwaarders voor de formulierdagvaarding. 
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Onderlinge vergelijking 

snel 	 eenvoudig* 	 goedkoop 
formul. / autom. 

Duitsland 	+ 	 + 	/ +++ 	 +++ 
Oostenrijk 	-F-H- 	 -H-4- 	/ -1--H- 	 -FA- 

Frankrijk 	+ 	 +++ 	/ --- 	 + 
Belgie 	+ 	 ++ 	/ --- 	 + 

* Onderscheiden wordt naar eenvoud van het formulier en automatisering. 
= niet van toepassing; +++ = mate van snelheid t.o.v. andere incasso-

procedures, mate van eenvoud van formulier resp. van elektronische over-
brenging, en mate waarin procedure goedkoop is. 

Het Oostenrijkse Mahnverfahren is de meest efficiente procedure omdat de 
procedure binnen slechts drie weken tot een executoriale titel leidt en 
daarnaast eenvoudig is. De snelheid is bereikt door in de procedure de 
schuldenaar slechts een mogelijkheid van verweer te geven en optimaal 
gebruik te maken van de automatische verwerking. 

De doelmatigheid van het Duitse en Oostenrijkse Mahnverfahren is 
hoofdzakelijk bereikt door automatisering van de procedure. In beide proce-
dures kunnen institutionele schuldeisers via elektronische overbrenging de 
verzoeken bij het bevoegde gerecht indienen. In Oostenrijk werd de elektro-
nische overbrenging van de verzoeken na een proefperiode van een aantal 
jaren, zowel door de griffies als de gebruikers, positief beoordeeld en 
tijdbesparend geacht. De elektronische overbrenging van zaken wordt 
aantrekkelijk gemaakt door een korting op het griffierecht te geven. 

De grootschaligheid van het Duitse geautomatiseerde Mahnverfahren leidt 
soms tot file-problemen die zich vooral vertalen in een langere procesduur. 

De vier procedures worden in overwegende mate gebruikt door institutio-
nele schuldeisers. Het Duitse en Oostenrijkse Mahnverfahren biedt aan 
grootgebruikers die de vorderingen via elektronische overbrenging kunnen 
instellen een extra gemakkelijke toegang tot het gerechtelijk apparaat. 

Met de invoering van de incassoprocedures werd in de vier onderzochte 
rechtsstelsels tevens een rechtspolitiek doel nagestreefd, namelijk de 
beperking van de toenemende overbelasting van het gerechtelijk apparaat. 

Omdat de procedures vooral door institutionele schuldeisers gebruikt 
worden met grote aantallen vorderingen is automatisering van de procedures 
een noodzakelijk vereiste om de werkbelasting voor de griffies beheersbaar 
te houden. 
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HOOFDSTUK 11 

EEN OPZET VOOR EEN NEDERLANDSE INCASSOPROCEDURE 

11.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een opzet voor een wettelijke incassoprocedure 
geschetst. Het rechtsvergelijkende onderzoek zal bij het zoeken naar 
mogelijke oplossingen voor een Nederlandse procedure een belangrijke 
plaats innemen. Dat het vinden van oplossingen geen gemakkelijke opgave 
is, moge blijken uit de pogingen die gedurende de afgelopen jaren door het 
Ministerie van Justitie ondernomen zijn om een nieuwe incassoprocedure op 
te zetten. De critici van een incassoprocedure zijn van mening' dat aan een 
dergelijke procedure, en in het bijzonder aan een incasso-kort geding, geen 
behoefte is. Die mening wordt gelogenstraft door het veelvuldige gebruik 
van de in de praktijk ontwikkelde spoedprocedures van het incasso-kort 
geding en de voorlopige voorzieningenprocedure en het overwegende ge-
bruik van het faillissement als incassomidde1. 1  Als lid van de Europese 
Unie zal Nederland niet alleen kennis moeten nemen van de ontwikkelingen 
op Europees niveau, maar ook stappen moeten ondernemen om inhoud te 
geven aan de aanbeveling van de Europese Commissie om tot een eenvou-
dige incassoprocedure te komen. 

11.2 De wenselijkheid van een nieuwe incassoprocedure 

Het empirisch onderzoek bevestigt de stelling dat de bodemprocedures voor 
incassovorderingen niet de meest gedigende weg zijn om snel een vonnis te 
verkrijgen; een verstekvonnis bij het kantongerecht wordt na zes tot acht 
weken verkregen en bij de rechtbank varieert dat van acht tot elf weken. 
Verschijnt de schuldenaar en voert hij geen relevant verweer, dan wordt 
deze termijn twee maal zo lang. In de spoedprocedures wordt zowel bij het 
Amsterdamse kantongerecht als de rechtbank binnen twee tot vier weken na 
dagvaarding vonnis verkregen. Het maakt daarbij geen verschil of het om 
een verstekvonnis, een vonnis na een erkenning of een vonnis op tegen-
spraak gaat. Het empirisch onderzoek heeft ook uitgewezen dat naast de 
onzekere en lange duur van de gerechtelijke procedures de eraan verbonden 

In de Amsterdamse spoedprocedures, het incasso-kort geding en de voorlopige voorzie-
ningenprocedure werd bijna 40% N4n het totaal aantal geldvorderingen ingesteld. 
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kosten voor schuldeisers een belangrijke reden zijn om hiervan met 
terughoudendheid gebruik te maken en in overwegende mate het buiten-
gerechtelijke incassotraject te volgen of de vorderingen af te schrijven. 
Vooral qua omvang kleine vorderingen worden verhoudingsgewijs weinig 
gerechtelijk ingesteld. Hoewel de buitengerechtelijke incasso effectief is bij 
inning van achterstallige geldvorderingen en incasso-intermediairs in een 
groot aantal gevallen zorgen voor een kwalitatief goede incasso, ontbreekt 
een bijzondere bescherming van de schuldenaar. Voert de schuldenaar 
verweer, dan neemt niet een onafhankelijke derde hiervan kennis, maar 
beoordeelt de incasso-intermediair zelf inhoudelijk dat verweer. De 
gerechtelijke procedures daarentegen voldoen aan het vereiste van art. 6 
EVRM dat de schuldenaar het recht geeft gehoord te worden door een 
onafhankelijke en onpartijdige rechter. Ter handhaving van die waarborg is 
het noodzakelijk dat voor alle geldvorderingen, ongeacht de hoogte, de 
effectieve toegang tot de rechter open blijft. 

Artikel 6 van het EVRM garandeert. naast het recht op een `fair trial' door 
een onafhankelijke en onpartijdige rechter ook het grondrecht op toegang tot 
de rechter. 2  Dit grondrecht staat onder ,  druk door de lange duur van de 
procedures en door financiele belemmeringen. 

Financiele drempels zullen uiterst kritisch beoordeeld moeten worden.' 
Bepaalde drempels en belemmeringen zijn, ook binnen het kader van art. 6 
EVRM, aanvaardbaar; het artikel verzet zich tegen een `wezenlijke belem-
mering van de toegang van de rechter', aldus de belastingkamer van de 
Hoge 12nd:I  Niet alleen de in de afgelopen jaren sterk gestegen griffie-
rechten maar ook de kosten van de verplichte procesvertegenwoordiging, de 
deurwaarderskosten en het risico van een kostenveroordeling kunnen 
momenteel een dergelijke belemmering vormen, in het bijzonder voor de 

2 Het is niet voldoende dat het recht op toegang tot de rechter in theorie bestaat; ook mag 

verlangd worden dat het 'practical and effective' is. Aldus EHRM 9 oktober 1979, Series 

A, Vol. 32, Airey, NJ 1980, 376. Alkema schrijft in zijn noot onder het arrest: 'De 

rechtsgang dient tevens effectief te zijn: emstige obstakels, zoals de verplichte 
procesvertegenwoordiging of overmatig gecompliceerde procedures, moeten worden 

weggenomen'. In de conclusie van de A-G bij BNB 1992, 277 (zie noot 4) wordt vermeld 

dat de Commissie voor de Rechten van de Mens de hefting van griffierechten onder 

omstandigheden ook als een met het verdrag strijdige beperking beschouwt, p. 1742. 
3 Dommering 1983, p. 177. 

4 Bloembergen 1995, p. 14. In HR 17 juni 1992, BNB 1992, 277 ovenveegt de Hoge Raad: 

`Bedoelde verdragsbepaling (art. 6 EVRM) verzet zich slechts tegen heffing van een 
zodanig bedrag aan griffierecht, dat dit -mede gelet op de voor de belastingplichtige in het 

geding zijnde belangen- een wezenlijke belemmering van de toegang tot de rechter vormt'. 
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particuliere justitiabelen en voor schuldeisers met qua omvang kleine 
vorderingen. 5  

De conclusie die uit het empirisch onderzoek getrokken kan worden is dat 
de huidige wetgeving onvoldoende is ingericht om schuldeisers met incasso-
vorderingen op eenvoudige, snelle en goedkope wijze een executoriale titel 
te verschaffen. De Amsterdamse spoedprocedures proberen op plaatselijk 
niveau in deze leemte in de wet te voorzien; zij leiden echter tot rechts-
ongelijkheid omdat elders deze mogelijkheden niet in gelijke mate open-
staan. Daamaast zijn beide spoedprocedures een kostbare wijze om tot 
inning van geldvorderingen te komen. Gezien onder meer het grote aantal 
incassovorderingen is het wenselijk dat in de huidige situatie verbetering 
gebracht wordt. Deze verbetering zou bereikt kunnen worden in de vorm 
van een speciale incassoprocedure. Een opzet hiervoor zal in dit hoofdstuk 
gegeven worden. 

Alvorens tot een opzet over te gaan moet uit rechtspolitieke overwegingen 
ook nagegaan worden, 6  welke gevolgen er voor de overheid en voor de 
rechterlijke organisatie in het bijzonder verbonden zijn aan de invoering van 
een incassoprocedure. Sinds het eind van de jaren zeventig doet zich tot op 
heden in alle sectoren van de rechtspraak een sterke toename van het aantal 
zaken voor. Van een evenredige uitbreiding van de rechterlijke macht is 
echter geen sprake; die lijkt na een aanvankelijke groei in de jaren '70 tot 
stilstand te zijn gekomen. 7  Het is bovendien de vraag of de beheersing van 
de instroom van zaken en het bevorderen van de doorstroming de beste 
oplossing is. 

De vier onderzochte buitenlandse rechtssystemen, Duitsland, Oostenrijk, 
Frankrijk en Belgie hebben de laatste twintig jaar een overeenkomstige 
ontwikkeling gekend, namelijk een toename van het aantal zaken met de 
daaraan verbonden overbelasting van het gerechtelijk apparaat. In deze 

5 Zie over de toegang tot de rechter onder meer: Royer 1992, pp. 537-540; Snijders 1987, 
PP. 325-342; Simons 1995 pp. 8-22, en Donner 1995, pp. 41-61. Het eerste Wereldcongres 
voor burgerlijk procesrecht in 1977 te Gent stond geheel in het teken van de toegang tot 
de rechter: Access to Justice. De rapporten zijn in verschillende delen verschenen in de 
jaren 1977, 1978 en 1979 in Antwerpen/Deventer en Alphen aan den Rijn en Fasching 
1978. 

6 Zie hiervoor par. 10.2: de belangrijkste overweging in de vier onderzochte procedures was 
de overbelasting van het gerechtelijk apparaat te verminderen. 

7 Simons 1995, pp. 8-22. Het empirische onderzoek laat echter geen duidelijke toename, 
zowel absoluut als procentueel, zien van het aantal ingestelde geldvorderingen. Aileen 
Amsterdam laat een sterke toename zien, voomamelijk in huurontruimingszaken. 

307 



Hoofdstuk I] 

landen heeft de wetgever gekozen voor een eenvoudige procedure voor de 
inning van die geldvorderingen, die niet serieus betwist kunnen worden. 
Drie van de onderzochte procedures bieden qua snelheid en in mindere mate 
ook qua kosten een alternatief voor de langdurige en mede daardoor 
kostbare gewone contentieuze bodemprocedures. Het voorstel voor een 
Nederlandse incassoprocedure zal daarom in sterke mate worden bepaald 
door de resultaten van het rechtsvergelijkende onderzoek naar boven-
genoemde buitenlandse rechtssystemen. 

Ook al zijn de grondtrekken van de vier onderzochte incassoprocedures 
dezelfde, toch heeft de uitwerking hiervan niet op dezelfde wijze gestalte 
gekregen. Dit heeft gevolgen voor de efficiency van elk van deze vier 
procedures. 

De incassoprocedure wordt gekenmerkt door een vergaand routinematige 
en technische afwikkeling. Het Duitse en Oostenrijkse Mahnverfahren 
hebben om die reden de procedures geautomatiseerd. Omdat uit het empi-
risch onderzoek blijkt dat de gerechtelijke procedures ook in Nederland 
vooral door institutionele schuldeisers met grote aantallen - meestal niet te 
betwisten - geldvorderingen gebruikt worden, lijkt ook voor ons land de 
automatisering van de procedure een noodzakelijk vereiste om de afdoening 
van incassovorderingen te versnellen en de werkbelasting voor de griffies 
beheersbaar te houden. Het verdient dan ook aanbeveling bij het opzetten 
van een incassoprocedure gelijktijdig de mogelijkheden van automatisering 
te bestuderen. 

11.3 	Opzet van een Nederlandse incassoprocedure 

11.3.1 Algemene kenmerken 

In redelijkheid niet te betwisten, opeisbare geldvorderingen kunnen b# 
formulier tot verkrijging van een bevelschrifi in een bijzondere incasso-
procedure worden ingesteld. 

De incassoprocedure heeft ten doel de schuldeiser op eenvoudige, snelle en 
goedkope wijze een executoriale titel te verschaffen voor een in redelijkheid 
niet te betwisten, opeisbare geldvordering. 

In haar grondtrekken dient de Nederlandse procedure naar mijn mening 
overeen te komen met de basisstructuur die in de vier onderzochte buiten-
landse incassoprocedures, die deze doelstellingen hebben willen realiseren, 
is gevonden. Bij de hier voorgestelde opzet van de Nederlandse incassopro-
cedure is voorts de basisstructuur van de incassoprocedures zoals voorge- 
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Een opzet voor een Nederlandse incassoprocedure 

steld door de Commissie Storm' en de Europese Commissie 9  een punt 
van aandacht geweest. 

Een belangrijk kenmerk van deze incassoprocedures is dat zij tot de 
contentieuze rechtspraak behoren hoewel het contradictoire element aan 
deze procedures ontbreekt: op het inleidende verzoek om een betalingsbevel 
wordt beslist zonder dat de schuldenaar voor een mondelinge behandeling 
wordt opgeroepen. De beslissing die hierop genomen wordt, heeft in de 
onderzochte procedures het karakter van een verstekvonnis.' De schul-
denaar kan tegen de beslissing verzet instellen. Daardoor eindigt de 
incassoprocedure en wordt als gewone contentieuze procedure voortgezet. 

Uitgaande van de geconstateerde behoeften en van de ervaringen bij de 
rechtsvergelijking opgedaan, zou de regeling van de Nederlandse incasso-
procedure er op hoofdpunten samengevat als volgt kunnen uitzien. De 
incassoprocedure is een gerechtelijke procedure die geheel schriftelijk 
verloopt. Zij vangt aan met een bij de griffie in te dienen formulier tot 
uitvaardiging van een voorlopig bevelschrift. Indien het formulier 
ontvankelijk is, vaardigt de griffie, zonder de schuldenaar te horen en 
zonder de schuldeiser hiervan mededeling te doen een voorlopig bevelschrift 
uit. Het voorlopige bevelschrift wordt tezamen met een afschrift van het 
formulier aan de schuldenaar bij aangetekende post toegezonden of 
betekend. Met de ontvangst van de stukken vangt een termijn van enkele 
weken aan waarbinnen de schuldenaar alsnog kan betalen of verweer kan 
voeren. Wordt verweer gevoerd, dan krijgt het voorlopig bevelschrift geen 
rechtskracht en zal de procedure als gewone contentieuze procedure worden 
voortgezet. Volgt geen verweer, dan ontvangt de schuldeiser een in 
executoriale vorm afgegeven bevelschrift. 

In de komende paragrafen zullen de belangrijkste kenmerken van een op 
dit uitgangspunt gebaseerde regeling nader worden bezien. 

Tot kennisneming van het formulier is bevoegd het' gerecht dat volgens de 
gewone regels van procesrecht bevoegd is. Het formulier kan worden 

8 Zie par. 5.3.1. 
9 Zie par. 5.3.2. 
to Alleen in Oostenrijk wordt het Zahlungsbefehl niet gelijk gesteld met een verstekvonnis 

omdat het contradictoire element ontbreekt. 
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gebruikt ten aanzien van schuldenaren met een bekende woon- of verblijf-
plaats in of buiten Nederland. 

11.3.2.1 Absolute en functionele bevoegdheid 

In de onderzochte rechtsstelsels geldt met betrekking tot de absolute 
bevoegdheid dat het laagste niveau in de gerechtelijke organisatie bevoegd 
is. 

Functioned l bevoegd zijn in Duitsland en Oostenrijk de Rechtspileger. In 
beide rechtssystemen is de Rechtspfleger een gerechtelijke ambtenaar die 
zijn bevoegdheden hoofdzakelijk bij het Amtsgericht respectievelijk het 
Bezirksgericht uitoefent. In Frankrijk en Belgie moet de rechter steeds 
toetsen, deze landen kennen geen bijzondere incasso-instantie, noch bijzon-
dere functioneel bevoegde personen. 

Ook voor de Nederlandse incassoprocedure wordt voorgesteld deze op het 
laagste niveau van de rechterlijke organisatie te laten plaatsvinden om de 
procedure zo eenvoudig mogelijk te houden. De voor ons land voorgestelde 
herziening van de rechterlijke organisatie zal voor de hier beoogde incasso-
procedure meebrengen dat de rechtbank absoluut bevoegd zal zijn: tot die 
herziening ligt deze bevoegdheid bij het kantongerecht. 

Ter ontlasting van het gerechtelijk apparaat kies ik ervoor, zoals in het 
Duitse en Oostenrijkse Mahnverfahren, de griffier of de gerechtssecretaris 
functioneel bevoegd te maken. De griffier of de gerechtssecretaris contro-
leert de formele gegevens van het formulier en is gerechtigd om bij accoord 
bevinden het voorlopig bevelschrift uit te vaardigen. Daar in deze procedure 
geen inhoudelijke toetsing plaatsvindt, hoeft de rechter van het formulier 
niet kennis te nemen. Hierbij wordt tevens aangesloten bij de bestaande 
praktijk waarbij in verstekzaken de toetsing bij de griffie plaatsvindt en de 
rechter het vonnis slechts ondertekent of stempelt. Indien de schuldenaar 
vervolgens verweer instelt, wordt de incassoprocedure voortgezet als een 
gewone bodemprocedure. Van die procedure zal dan de absoluut bevoegde 
rechter kennisnemen. Voor de huidige situatie betekent dit, dat hetzelfde 
kantongerecht in de bodemprocedure kennisneemt van alle zaken waarin zij 
bevoegd is. Ten aanzien van de vorderingen waarin de arrondissements-
rechtbank bevoegd is, is verwijzing naar de bevoegde rechter noodzakelijk. 
De geautomatiseerde verwerking van de incassovorderingen kan namelijk 
alleen optimaal plaatsvinden als den instantie voor de incassoprocedure 
bevoegd is. De totstandkoming van de herziening van de rechterlijke orga-
nisatie zal meebrengen dat dit onderscheid vervalt: zodra verweer wordt 
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ingesteld, volgt ook de gewone contentieuze procedure, ongeacht de hoogte 
van de vordering, bij de rechtbank. 

11.3.2.2 Relatieve bevoegdheid 

Voor de relatieve bevoegdheid wordt in de Oostenrijkse, Franse en Belgi-
sche procedure aangesloten bij de geldende bevoegdheidsregels: de woon-
of verblijfplaats van de schuldenaar. Deze procedures staan alleen open voor 
schuldenaren met een bekende woon- of verblijfplaats in het eigen land. 

Het Duitse Mahnverfahren kent een afwijkende regeling. Voor de rela-
tieve bevoegdheid geldt in het Duitse Mahnverfahren het gerecht van de 
woonplaats van de schuldeiser, ongeacht of de schuldenaar een bekende 
woon- of verblijfplaats in Duitsland heeft. Heeft de schuldeiser geen 
woonplaats in Duitsland, dan is het Amtsgericht te Berlijn bevoegd. Deze 
bevoegdheidsregeling werd noodzakelijk geacht ter optimalisering van het 
geautomatiseerde Mahnverfahren. Grootgebruikers met soms 1000 of meer 
vorderingen per dag kunnen deze dan op eenvoudige wijze, bijvoorbeeld 
met behulp van diskettes of per modem, bij een Amtsgericht instellen. 
Bovendien kregen de deelstaten van de Bondsrepubliek de wettelijke 
bevoegdheid om een centraal Mahngericht op te zetten, om zodoende een 
maximaal nuttig effect te bereiken. Een nadeel van de bevoegdheidsregels in 
het Duitse Mahnverfahren is dat na Widerspruch of Einspruch de procedure 
bij de gewoon bevoegde rechter wordt voortgezet. De verwijzing naar de 
bevoegde rechter heeft in de Duitse rechtspraktijk aanleiding gegeven tot 
onduidelijkheden en een wetswijziging noodzakelijk gemaakt. Hoewel het 
Oostenrijkse Mahnverfahren ook geautomatiseerd is, is daar niet gekozen 
voor een wijziging van de bevoegdheidsregels of een concentratie van de 
Bezirksgerichten. Het Oostenrijkse Mahnverfahren heeft aangetoond dat een 
uniform electronisch netwerk zeer efficient kan zijn, ook als geen bijzondere 
Mahngerichten opgezet worden. 

Om deze redenen wordt voorgesteld voor de Nederlandse incassoproce-
dure de gewone relatieve bevoegdheidsregels te doen gelden, met als 
hoofdregel de woon- of verblijfplaats van de schuldenaar." Hiermee wordt 
bereikt dat de incassoprocedure na verweer wordt voortgezet bij de rechter 
die volgens dezelfde regels relatief bevoegd is. De voorgestelde herziening 

ii Hoewel de procedure met een formulier aanvangt, zijn de relatieve bevoegdheidsregels van 
de dagvaardingsprocedure van toepassing. Zie ook de art. 2.2.1 t/m 2.2.12 NRv, ten 
aanzien van de relatieve bevoegdheid. In geval van buitenlandse schuldeisers en 
schuldenaren wordt de relatieve bevoegdheid beschreven in par. 11.3.2.3. 
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van de rechterlijke organisatie zal tot gevolg hebben dat de incassoproce-
dure na verweer bij dezelfde rechtbank als gewone procedure kan worden 
voortgezet. 

11.3.2.3 Internationale bevoegdheid 

Van de onderzochte procedures staat alleen het Duitse Mahnverfahren tegen 
schuldenaren buiten Duitsland open als er een verdrag bestaat dat de 
executie van het Vollstreclaingsbescheid in dat land regelt. 12  Voor buiten-
landse schuldeisers is den Amtsgericht bevoegd.' Gezien de ontwikke-
lingen op internationaal niveau met een toenemend grensoverschrijdend 
personen- en goederenverkeer kan de Nederlandse procedure niet beperkt 
worden tot schuldeisers en schuldenaren in Nederland, maar wordt voor een 
nog ruimere regeling gekozen dan in het Duitse Mahnverfahren. Voorge-
steld wordt de incassoprocedure open te stellen voor in principe alle 
buitenlandse schuldeisers en tegen alle schuldenaren. 

De incassoprocedure zal dienen te gelden voor at die gevallen waarin de 
Nederlandse rechter op grond van verdragen of het Nederlandse recht 
rechtsmacht heeft, ongeacht of de schuldeiser of schuldenaar of zelfs beiden 
in het buitenland woon- of verblijfplaats hebben. Voorzover het EEX of het 
EVEX van toepassing is, betekent dit dat de incassoprocedure in Nederland 
veelal gevolgd kan worden tegen een in een verdragsstaat woonachtige 
schuldenaar, in het bijzonder op grond van artikel 5 sub 1 EEX indien het 
betreft de betaling van een uit overeenkomst verschuldigde geldsom." 
Voorzover geen bevoegdheidsverdragen van toepassing zijn, zal de rechts-
macht worden bepaald naar regels van intern recht. Met name is daarbij te 
wijzen op de regels van de artikelen 1.1.2 en 1.1.5 van het Wetsvoorstel 
inzake de herziening van de rechterlijke organisatie." 

Tegen schuldenaren die geen bekende woon- of verblijfplaats in of buiten 
Nederland hebben, kan de incassoprocedure niet gevolgd worden. De 
verzending van het voorlopige bevelschrift aan de schuldenaar is dan niet 
mogelijk en de procedure is daardoor niet meer eenvoudig. 

12 Zie hiervoor Het Duitse Mahnverfahren, par. 6.2.3.2 en * 703 d-2 ZPO. 
13 Het Amtsgericht Schonbrunn te Berlijn. 

14 Uiteraard kan in bijzondere gevallen de rechtsmacht van de Nederlandse rechter in 
incassoprocedures ook gebaseerd zijn op andere bepalingen uit het EEX en het EVEX, 
zoals op grond van art. 16 in huurzaken. 

Is Kamerstukken H, 1995-1996, 24 561, nrs. 1-3. 
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1 1. 3. 3 Ontvankelijkheid 

Een opzet voor een Nederlandse incassoprocedure 

De schuldeiser zal in een internationaal geval de incassoprocedure in het 
algemeen slechts dan instellen als hij voldoende zekerheid heeft over de 
executiemogelijkheden van het bevelschrift.' Erkenning en executie van 
het bevelschrift is op grond van de artikelen 25 en volgende van het EEX 
en het EVEX in de desbetreffende verdragsstaten gewaarborgd. Daamaast 
heeft Nederland met enkele jandere landen een verdrag dat de erkenning en 
executie van rechterlijke beslissingen regelt." Onzeker is het of een 
bevelschrift buiten deze verdragsstaten erkend en geexecuteerd zal worden. 

De intemationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter wordt dus in 
de eerste plaats bepaald door het EEX en het EVEX en eventuele andere 
verdragen." Voor het overige wordt die bevoegdheid bepaald door het 
Nederlandse recht. 

De incassoprocedure geldt voor in redelijkheid niet te betwisten, opeisbare 
zuivere geldvorderingen, ongeacht de hoogte van de vordering. De vorde-
ring kan in Nederlandse of buitenlandse valuta worden gesteld. 

De onderzochte buitenlandse incassoprocedures kennen ten aanzien van de 
ontvankelijkheid twee mogelijkheden: of er is een beperking naar de hoogte 
van de geldvordering, overeenkomend met de competentiegrens van het 
bevoegde gerecht, of er geldt geen beperking. Oostenrijk en Belgie beper-
ken de vordering. Deze beperking wordt in Belgie als een van de redenen 
genoemd waarom de incassoprocedure aldaar weinig succesvol is geworden. 
Oostenrijk heeft de vordering beperkt omdat de incassoprocedure in de 
eerste instantie de verplichte procedure is voor alle zuivere geldvorderingen 
die binnen de competentie van het Bezirksgericht vallen; partijen kunnen 
deze procedure dus niet kiezen als altematief voor de bodemprocedure. In 
Duitsland, Frankrijk en Belgie staat het ter keuze aan de schuldeiser of de 
incassoprocedure gevolgd wordt. De Franse injonction de payer kent geen 
beperking naar hoogte. Niettemin kiezen schuldeisers met hoge vorderingen 
in plaats van de injonction de payer ook wel voor het refere-provision, dat 
openstaat voor vaststaande geldvorderingen ongeacht de grondslag hiervan. 

16 Deze overwegingen gelden evenzeer voor de gewone bodemprocedures. 
17 Zie hiervoor, Verschuur 1995, par. 5.5 t/m 5.10: Nederlands-Surinaams executieverdrag. 

Zie voor de erkenning en executie buiten Nederland de paragrafen 11.4 en 11.4.1. 
18 Ondermeer door het CMR-Verdrag, al zal bij vorderingen uit het wegvervoer niet vaak 

sprake zijn van-voor een incassoprocedure vatbare schuld. 
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Schuldeisers kunnen er in dat geval zeker van zijn op korte termijn een 
vonnis te krijgen, terwijI schuldenaren in de injonction de payer vaker 
verzet instellen bij hoge vorderingen. Bovendien is de Franse reciter bij 
hoge vorderingen minder snel geneigd deze bij verstek toe te wijzen. I9  
Ook in Duitsland bestaat de indruk dat schuldenaren vaker verweer voeren 
tegen hoge vorderingen, at is het enkel om de termijn van de procedure te 
rekken. 

Voorgesteld wordt de Nederlandse incassoprocedure om bovenstaande rede-
nen, anders dan het Oostenrijkse Mahnverfahren, een facultatief karakter te 
geven. In het voorstel wordt het aan de schuldeiser overgelaten de zijns 
inziens meest gerede procedure te kiezen: de incassoprocedure, de dagvaar-
dingsprocedure bij de rechtbank of het kort geding. lndien verweer 
verwacht mag worden, verdient het uiteraard overweging de bodemproce-
dure of het kort geding te volgen. 

De Nederlandse incassoregeling zal openstaan voor alle opeisbare geld-
vorderingen. Een beperking naar hoogte ligt bij deze, niet in redelijkheid te 
betwisten vorderingen, niet voor de hand, nu er geen principiele reden voor 
een dergelijke beperking is. Voor Nederland heeft de ervaring geleerd dat 
het rechterlijk bevel tot betaling evenals de Belgische summiere rechts-
pleging negatief beoordeeld werd ondermeer vanwege de beperking in 
hoogte van de vordering. Voor Nederland is ook niet denkbeeldig dat 
schuldenaren sneller verweer zullen voeren bij hoge vorderingen. n  Daarom 
zal de schuldeiser met hoge vorderingen waarschijnlijk sneller geneigd zijn 
te kiezen voor het duurdere kort geding voor geldvorderingen of, indien 
mogelijk, voor het incasso-kort geding. Indien echter de nieuwe incasso-
procedure een (goedkoop en) snel alternatief biedt, bestaat de mogelijkheid 
dat presidenten dergelijke zaken in kort geding niet ontvankelijk zullen 
verklaren omdat naar hun mening een spoedeisend belang ontbreekt nu er 
wel een snelle procedure beschikbaar is gekomen. 

19 Zie par. 8.2.2. 

20 Een bevestiging hiervoor is te vinden in het empirisch onderzoek. In de onderzoeksperiode 

van januari 1995 neemt het percentage contradictoire procedures toe van 5% bij 

vorderingen tot f 200 tot 19% bij vorderingen van f 3.000 tot 1  5.000 en neemt 
vervolgens toe tot 21% bij vorderingen van f 10.000 tot 1  25.000 en neemt toe tot 31% 
bij vorderingen hoger dan f 25.000. Omgekeerd evenredig neemt het percentage verstek-

vonnissen en ingetrokken zaken af bij hogere vorderingen: bij vorderingen tot f 200 is het 
percentage verstek 66% en de ingetrokken zaken 27%. Bij vorderingen boven f 25.000 is 
dit percentage respectievelijk 26% en 9%. 
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Het Duitse en Oostenrijkse Mahnverfahren staan open voor alle geldvorde-
ringen, ongeacht hun juridische grondslag. De Franse injonction de payer en 
de Belgische summiere rechtspleging beperken de vorderingen tot die uit 
overeenkomst; schriftelijk bewijs van het bestaan van de overeenkomst moet 
worden bijgevoegd. 

Voor de Nederlands procedure wordt voorgesteld dat deze zal openstaan 
voor alle zuivere geldvorderingen, ongeacht hun juridische grondslag. De 
juridische grondslag is niet relevant omdat de procedure alleen bestemd is 
voor vaststaande geldvorderingen. Volstaan kan worden met vermelding van 
de bewijsmiddelen bij het inleidende processtuk. Bijvoeging van schrifte-
lijke bewijsstukken is niet te combineren met een vergaande automatisering. 

Nu de incassoprocedure alleen openstaat voor zuivere geldvorderingen, 
zijn ondermeer huurzaken met als nevenvordering ontruiming en andere 
geldvorderingen waaraan een nevenvordering verbonden is, uitgesloten.' 
Voor een snelle, geautomatiseerde verwerking zijn deze vorderingen te 
ingewikkeld, omdat getoetst moet worden of de opgebouwde huurachter-
stand de ontruiming rechtvaardigt. 

Het Duitse Mahnverfahren stelt de voorwaarde dat de vorderingen in Duitse 
valuta worden gesteld. Als het Mahnverfahren tegen een buitenlandse 
schuldenaar wordt ingesteld, kan de vordering echter in een andere valuta 
luiden. De beperking van de procedure binnen Duitsland tot binnenlandse 
valuta werd noodzakelijk geacht om de automatisering van de procedure 
mogelijk te maken. Het Hof van Justitie EG overwoog dat er geen strijd 
was met het discriminatieverbod van art. 7 EEG-Verdrag omdat naast het 
Mahnverfahren de mogelijkheid bestaat, `een schuldvordering ongeacht de 
valuta waarin zij luidt, volgens de normale rechtsvorderingsprocedure 
geldend te maken'." 

Voor de Nederlandse incassoprocedure wordt voorgesteld dat incassovor-
deringen in elke valuta ingesteld zullen kunnen worden. Door de procedure 
open te stellen voor vorderingen ongeacht de valuta waarin zij zijn uitge-
drukt, blijft de procedure eenvoudig omdat geen valuta-omrekening hoeft 
plaats te vinden. Een beperking tot de Nederlandse valuta kan worden 
overwogen, indien de afhandeling van vorderingen in buitenlandse valuta 
via de geautomatiseerde verwerking aanwijsbare problemen oplevert. 

21 Voor deze vorderingen kan de voorlopige voorzieningenprocedure of het incasso-kort 
geding (zoals deze in Amsterdam functioneren) een goed alternatief blijven, zie par. 
2.4.1.4 en 2.5.3. 

22 HvJ 29 oktober 1980, Boussac Saint-Freres/Gerstenmeier, zaak 22/80, pp. 3427-3447 en 
noot 58 in hoofdstuk 6. 
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Hiertoe zal voorafgaand onderzoek met betrekking tot de automatisering 
noodzakelijk zijn. Indien het formulier een vordering op een schuldenaar in 
het buitenland betreft, kan de vordering steeds in buitenlandse valuta 
aangegeven worden; deze vorderingen zullen wegens het bijzondere karakter 
namelijk handmatig verwerkt moeten worden.' 

11.3.4 Procedure 

De incassoprocedure is bedoeld als een eenvoudige toegang tot het gerech-
telijk apparaat. De mate waarin gesproken kan worden van een eenvoudige 
toegang is onder meer afhankelijk van de vorm van het formulier waarmee 
de procedure wordt ingeleid en de mogelijkheid om het formulier in 
persoon in te dienen. In onderstaande paragrafen wordt inhoudelijk op de 
procedure ingegaan. 

11.3.4.1 Inleidend processtuk 

De procedure vangt aan met een ter griffie van het bevoegde gerecht in Fe 
dienen formulier tot verkrijging van een bevelschrift. Het form ulier wordt 
door de Minister van Justitie vastgesteld. Net  vermeldt in ieder geval de 
naam en het adres van de schuldeiser en van de schuldenaar alsook het 
bedrag en de grondslag van de vordering met verme1ding van de bewijsmid-
delen, het bet/rag van de buitengerechtelijke incassokosten en de vertra-
gingsrente. Net  formulier wordt in persoon of bij gemachtigde ondertekend 
en ingediend. 

De onderzochte buitenlandse procedures starten alle met een verzoekschrift 
dat ter griffie wordt ingediend. Het verzoek wordt steeds op een verplicht 
formulier of een qua vorm en inhoud voorgeschreven model gesteld. De 
verzoekschriften zijn onderling nogal verschillend in complexiteit. Zo levert 
het invullen van het formulier in het Duitse Mahnverfahren, dat geheel is 
afgestemd op de geautomatiseerde verwerking, zelfs de advocaat soms nog 
problemen op. Het Oostenrijkse en Franse fonnulier geven in de praktijk 
weinig aanleiding tot fouten. 

23 De incassoprocedure zal beperkt zijn tot valutawaardeschulden. Valutaschulden komen niet 
in aanmerking voor behandeling in incassoprocedures, zie: Van der Velden 1988, pp. 416- 
417. 
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Belgie kent een afwijkende regeling om de procedure te starten: vooraf-
gaande aan de procedure moet de schuldeiser aan de schuldenaar per post 
een aangetekende aanmaning toesturen. Volgt binnen vijftien dagen geen 
betaling dan kan het verzoekschrift bij de griffie worden ingediend. Het 
voordeel van de voorafgaande aanmaning zou zijn dat er, indien alsnog 
betaling wordt ontvangen, geen kosten gemaakt behoeven te worden voor de 
gerechtelijke procedure. Daartegenover levert het veelal een vertraging op 
van enkele weken omdat de meeste schuldeisers in hun eerdere aanma-
ningen reeds met een gerechtelijke procedure hebben gedreigd, en dat 
zonder resultaat. De te vermelden gegevens in het verzoekschrift tonen geen 
wezenlijke verschillen. Alleen het Oostenrijkse Mahnverfahren kent een 
bijzondere tegemoetkoming aan de schuldeiser. Deze kan op de Mahnklage 
zijn bank- of postrekeningnummer vermelden; samen met de afgifte van het 
Zahlungsbefehl wordt dan een stortingsformulier meegezonden. 

Voorgesteld wordt de nieuwe incassoprocedure te laten beginnen met een 
formulier tot verkrijging van een bevelschrift dat bij de griffie wordt 
ingediend. Het formulier wordt ingediend volgens een door de Minister van 
Justitie vastgesteld model dat verplicht is voorgeschreven en dat is 
afgestemd op een geautomatiseerde verwerking.' Het inleidend processtuk 
wordt hier formulier genoemd; van de term verzoekschrift is afgezien omdat 
de hier ontwikkelde incassoprocedure geen verzoekschriftprocedure is. 
Institutionele schuldeisers, zoals woningbouwverenigingen, verzekerings-
maatschappijen en nutsbedrijven zijn, zo blijkt uit mijn onderzoek, in 
omvang veruit de belangrijkste schuldeisers. Zij moeten gebruik kunnen 
maken van elektronische indiening van de formulieren bij de bevoegde 
griffie. Dit 'evert een werkbesparing op zowel voor deze schuldeisers als 
voor de griffie. 25  

Het formulier mag niet zodanig gecompliceerd zijn, zoals bij het Duitse 
Mahnverfahren, dat particulieren erddor verplicht worden deskundige hulp 
in te roepen. 

Het formulier vermeldt de noodzakelijke formele gegevens; naam en adres 
van zowel de schuldeiser als de schuldenaar, de grondslag en hoogte van de 
vordering, de verschuldigde rente, de griffierechten, de buitengerechtelijk 

24 Het model vervangt het formulier indien elektronische indiening van het verzoek wordt 
toegestaan. 

25 En voorkomt data-fouten tijdens de behandeling. Er zijn momenteel at institutionele 
schuldeisers die hun vorderingen op diskette bij incasso-intermediairs aanleveren: 
Controllers Magazine 1995. 
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incassokosten en het safaris van de gemachtigde. Omdat de procedure afge-
stemd is op geautomatiseerde verwerking, dient uitgesloten te worden dat 
excessieve buitengerechtelijke kosten meegevorderd worden zonder dat de 
gegrondheid daarvan kan worden vastgesteld. Om die reden wordt in navol-
ging van het Duitse Mahnverfahren voorgesteld dat de buitengerechtelijke 
incassokosten ten hoogste een vast te stellen percentage van de hoofdvor-
dering mogen bedragen. Als voorbeeld kan het door de Nederlandse Orde 
van Advocaten gehanteerde incassotarief dienen. Vermelding van de bewijs-
middelen is verplicht; dit zal de schuldeiser weerhouden een verzoek in te 
dienen bij onvoldoende bewijs en maakt het mogelijk dat de schuldenaar 
met meer inzicht kan besluiten om al dan niet verweer in te stellen. 

Met uitzondering van de Belgische procedure, waar inschakeling van de 
advocaat verplicht is, kunnen partijen steeds in persoon procederen of bij 
gemachtigde optreden. De praktijk van het Duitse en Oostenrijkse Mahn-
verfahren en het Franse injonction de payer laten echter zien dat de 
schuldeiser in het algemeen niet zelfstandig optreedt maar er de voorkeur 
aan geeft een gemachtigde in te schalcelen. Het Duitse Mahnverfahren blijft 
ondanks de inschakeling van een advocaat of een andere gemachtigde een 
goedkope procedure, omdat het safaris dat gedeclareerd mag worden 
wettelijk gelimiteerd is. 

In het voorstel van een incassoprocedure zullen met betrekking tot de 
partijen geen processuele beperkingen gelden. Verplichte procesvertegen-
woordiging is niet nodig. In overeenstemming met het eenvoudige karakter 
van de procedure moet iedere schuldeiser zelf in rechte kunnen optreden; 
inschakeling van een gemachtigde is echter toegestaan. 

In navolging van het Oostenrijkse Mahnverfahren moet de nieuwe procedure 
de mogelijkheid openstellen dat schuldeisers op het formulier tevens hun 
bank- of girorekeningnummer kunnen vermelden en dat vervolgens via de 
geautomatiseerde verwerking een stortingsformulier aangemaakt wordt. Het 
meezenden van een stortingsformulier kan nuttig zijn voor schuldenaren die 
problemen hebben met het zelf invullen hiervan, voorkomt fouten bij de 
betaling en vereenvoudigt die betaling. 

11.3.4.2 Voorlopig bevelschrift 

Voldoet het formulier aan de wettelijke vereisten, dan vaardigt de griffier 
[op korte termijnj een voorlopig bevelschrifi uit. Het voorlopig bevelschrift 
bevat de formele gegevens van het formulier. Het vermeldt dat geen inhou- 
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delijke toetsing van de vordering heeft plaatsgevonden zodat de schuldenaar 
dit zelf moet doen. Het vermeldt bovendien dat de schuldenaar alsnog kan 
beta/en, dat hij verweer kan voeren en binnen welke termijn, als ook de 
gevolgen voor de schuldenaar indien hij noch betaalt, noch verweer voert 
Ter bescherming van de schuldenaar dient een formulier bijgevoegd te 
worden om verweer te voeren. 

Van de vier onderzochte procedures kennen de Franse en de Belgische 
procedure zowel een formele als inhoudelijke toetsing van de vordering 
door de rechter. Het Duitse en Oostenrijkse Mahnverfahren kennen een 
toetsing door de Rechtspfleger van de formele gegevens. Deze beperking 
werd noodzakelijk geacht om de geautomatiseerde verwerking mogelijk te 
maken. 

Om dezelfde reden wordt voor de Nederlandse incassoprocedure een toet-
sing van de formele gegevens voorgesteld. Alvorens het voorlopig bevel-
schrift uit te vaardigen controleert de griffier of de gerechtssecretaris hiertoe 
de formele gegevens van het form' tiller. 

Een toetsing van de formele gegevens door de computer omvat in elk 
geval ook een controle van de buitengerechtelijke incassokosten. In feite 
wordt hierbij aangesloten bij de bestaande praktijk waarin de toetsing, zoals 
voorgeschreven in art. 76 Rv, beperkt blijft tot een controle door de griffie 
van de bijkomende kosten. Afgezien wordt daarom van een inhoudelijke 
toetsing door de rechter. 

Van de onderzochte buitenlandse procedures bestaat bij het Duitse Mahn-
verfahren en de Franse injonction de payer de mogelijkheid om het verzoek-
schrift op fouten te herstellen. 

Voor de Nederlandse incassoprocedure wordt niet voor een dergelijk 
herstel gekozen; de werkbelasting van de griffie neemt hierdoor te zeer toe. 
Voldoet het formulier niet aan de gestelde vereisten dan wordt het aan de 
schuldeiser geretoumeerd, zonder griffierechten in rekening te brengen. 
Voldoet het formulier wel aan de vereisten dan wordt het voorlopig bevel-
schrift uitgevaardigd. 

Wel wordt in navolging van Oostenrijk voorgesteld dat de griffie de 
mogelijkheid krijgt de adresgegevens van de schuldenaar te verifieren door 
middel van een on-line verbinding met de gemeentelijke basisadministraties 
(GBA's) en de Kamers van Koophandel. De gegevensverstrekking door de 
GBA's is thans in het algemeen beperkt tot deurwaarders en eventueel 
advocaten. Door ook aan de griffies toegang tot deze gegevens van de GBA 
te verschaffen wordt het mogelijk dat particulieren, incassobureaus en 
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bedrijven optimaal gebruik kunnen gaan maken van de incassoprocedure. 26  
De betalingsbevelen van de onderzochte procedures leggen de nadruk op 

de bescherming van de schuldenaar door te vermelden welk rechtsmiddel 
voor hem openstaat en de gevolgen van het betalingsbevel indien niet 
betaald wordt of verzet wordt ingesteld. 

Het Duitse Mahnbescheid vermeldt ter extra bescherming van de schul-
denaar dat de vordering inhoudelijk niet door de griffie getoetst is, en dat de 
schuldenaar dat moet doen. 

Ook voor de voorgestelde Nederlandse procedure geldt dat pas door 
kennisname van het voorlopig bevelschrift de schuldenaar weet dat er een 
procedure tegen hem is ingesteld, waarop hij op korte termijn moet 
reageren. Daarom moet, ter bescherming van de schuldenaar, de inhoud van 
het voorlopig bevelschrift voldoende duidelijk maken door wie welk bedrag 
gevorderd wordt en op welke grondslag die vordering is gebaseerd; boven-
dien dat er geen inhoudelijke toetsing van de vordering heeft plaatsge-
vonden; en tenslotte moet het tevens vermelden dat de mogelijkheid van 
verweer openstaat indien de schuldenaar de vordering betwist. Aldus wordt 
de bescherming van de schuldenaar in voldoende mate gewaarborgd. Ms 
extra bescherming voor de schuldenaar dient bij het voorlopig bevelschrift 
een formulier gevoegd te worden dat de schuldenaar op zeer eenvoudige 
wijze aan de griffie terug kan sturen als hij verweer wil voeren. Dit 
formulier wordt hier verder het verweerformulier genoemd. 

Het voorlopig bevelschrift moet vermelden dat de schuldenaar binnen een 
vastgestelde termijn alsnog kan betalen of verweer moet voeren als hij de 
vordering bestrijdt, en welke de gevolgen van dat verweer zijn, namelijk dat 
het voorlopig bevelschrift door het verweer zijn kracht verliest en de 
incassoprocedure wordt voortgezet als een gewone contradictoire procedure. 
Ook moet worden aangegeven welke gevolgen het voor de schuldenaar 
heeft als hij niet betaalt en geen verweer voert: er volgt een in executoriale 
vorm uitgevaardigd bevelschrift en de schuldeiser kan tot gedwongen tenuit-
voerlegging overgaan. Vermeld zal dienen te worden dat de extra kosten 
hiervan ook ten laste van de schuldenaar komen. Overwogen kan worden 
tevens de gevolgen aan te geven van een ten onrechte gevoerd verweer. 

De griffie verstuurt na het ongebruikt laten van de venyeertermijn een in 
executoriale vonn opgemaakt bevelschrift aan de schuldeiser. Deze termijn 
wordt door de computer bewaakt. 

26 Voorkeur verdient het echter dat in het kader van de voor te stellen incassoprocedure de 

verschaffing van persoonsgegevens aan incasso-intermediairs en particulieren mogelijk 
wordt. 
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Een opzet voor een Nederlandse incassoprocedure 

Net voorlopig bevelschrift wordt met een afschrift van het formulier per 
aangetekende post door de griffie aan de schuldenaar verstuurd. 

De wijze waarop het voorlopig bevelschrift samen met het afschrift van het 
formulier aan de schuldenaar verzonden wordt, is in de buitenlandse 
incassoprocedures verschillend geregeld. Duitsland en Oostenrijk kennen de 
verzending per aangetekende post, in Belgie en Frankrijk worden de stukken 
door de deurwaarder betekend. In elk van deze systemen is dat de daar 
gebruikelijke wijze van overbrenging van gerechtelijke stukken. 

In de nieuwe incassoprocedure wordt gekozen voor verzending door de 
griffie van het voorlopige bevelschrift met een afschrift van het formulier 
aan de schuldenaar. 

De wijze van verzending van het voorlopig bevelschrift zou per aangete-
kende post of per deurwaardersbetekening kunnen geschieden. Het is 
noodzakelijk dat de wetgever alvorens een incassoprocedure in te voeren 
een keuze maakt voor een van deze twee methoden van verzending. Deze 
keuze moet niet worden overgelaten aan de schuldeiser; daardoor tal 
immers de eenvormigheid van de procedure verdwijnen, en zullen verschil-
lende kostenberekeningen ontstaan. 

Bij de incassoprocedure verdient de verzending door de griffie per 
aangetekende post met bericht van ontvangst vanwege de geringe kosten de 
voorkeur. De schuldenaar heeft dan gelegenheid alsnog zonder betekenings-
kosten te betalen. De schuldenaar kan voor de betaling gebruik maken van 
een bijgevoegd stortingsformulier en de kosten op deze wijze tot een 
minimum beperken. 

Mocht de wetgever om hem moverende redenen van mening zijn, dat de 
verzending per aangetekende post met bericht van ontvangst onvoldoende 
zekerheid biedt voor de goede ontvangst van het stuk door de schuldenaar, 
dan kan besloten worden te kiezen voor de verzending per deurwaarders-
exploit. Deze keuze is alleen dan gerechtvaardigd als er een garantie is dat 
de stukken op deze wijze de schuldenaar vaker bereiken dan bij verzending 
per aangetekende post,' en dat de schuldenaar daardoor vaker daadwer- 

27 Onbekend is welk percentage dagvaardingen in persoon betekend wordt. Wet bekend is 
dat dit in de grote steden lager is dan in de rest van Nederland. Zie ook: Rutgers 1982; in 
Amsterdam werd in 1982 al meer dan 50% van de dagvaardingen niet in persoon bete-
kend. Ook kan voor verzending door de griffie per aangetekende post pleiten dat reeds nu 
alle verzoekenschriften op die wijze worden verzonden. 
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kelijk kennisneemt van het stuk. Deze garantie bestaat niet, indien de 
deurwaarder het stuk aan het woonhuis achterlaat, onder meer omdat de 
schuldenaar afwezig kan zijn of zijn post niet openmaakt. Wet kan de 
deurwaarder in tegenstelling tot de post een onderzoek doen naar persoons-
gegevens van de schuldenaar zodat in een twijfelgeval zijn juiste naam en 
adres achterhaald kunnen worden. Dit laatste wordt echter ondervangen als 
de griffie bij de formele toetsing ook de adresgegevens controleert via de 
on-line verbinding met de GBA's en de Kamers van Koophandel. 

Kiest de wetgever toch voor betekening, dan moet een tarifering over-
wogen worden, die het aantrekkelijk maakt ook kleine vorderingen via de 
incassoprocedure in te stellen en vervolgens het voorlopige bevelschrift en 
afschrift van het formulier te betekenen. Het lage deurwaarderstarief wordt 
gecompenseerd door het grotere aantal vorderingen dat in de incassoproce-
dure zal worden ingesteld. De taak van de deurwaarder dient in deze fase 
beperkt te blijven tot de enkele betekening; voor de betaling verwijst hij 
naar het bijgevoegde stortingsformulier. Ook bij deze wijze van verzending 
dient de schuldenaar in de gelegenheid gesteld te worden met gebruik-
making van het stortingsformulier dan wet op andere wijze rechtstreeks aan 
de schuldeiser of diens gemachtigde te betalen. 

Ongeacht de wijze van verzending - per aangetekende post met bericht 
van ontvangst of door betekening bij deurwaardersexploit - begint de 
verweertermijn te lopen op het tijdstip van ontvangst van de stukken door 
de schuldenaar. Wordt gekozen voor verzending per aangetekende post, dan 
geldt als uitgangspunt dat, bij weigering of afwezigheid om de stukken in 
ontvangst te nemen, deze geacht worden ontvangen te zijn als de adres-
gegevens ervan overeenstemmen met de gegevens in de gemeentelijke basis-
administratie.' Het staat niet aan de aanvang van de verweertermijn in de 
weg, als de stukken als niet ontvangen worden geretoumeerd, zoals thans bij 
de formulierdagvaarding mogelijk is indien deze door de schuldenaar gewei-
gerd worden. Het zou dan immers van de wit van de schuldenaar athangen 
of een stuk hem wet of niet bereikt heeft. Het ligt, evenals bij betekening 
aan de woonplaats van de schuldenaar, in de risicosfeer van de schuldenaar 
als hij het aangetekende poststuk weigert of bij de onmogelijkheid van 
bezorging niet bij het postkantoor athaalt. 29  

28 Het voorstel is dat de adresgegevens via de griffie getoetst worden. Het probleem dat deze 
gegevens door sommige gemeenten aan incassobureaus en andere derden geweigerd 
worden, heeft momenteel de aandacht van de Registratiekamer. Zie ook noot 26, 
hoofdstuk 

29 Zie ook art. 1.6.3 NRv. 
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Op Europees niveau is de betekening of aangetekende verzending een 
vereiste voor de erkenning van het betalingsbevel in een andere verdrags-
staat, zulks op grond van art. 27 sub 2 EEX. In de zaak Hengst tegen 
Campese3°  overwoog het Hof van Justitie van de EG immers dat een bevel 
tot betaling in een eenvoudige incassoprocedure voor erkenning in aanmer-
king komt, indien de schuldenaar in staat gesteld is om verweer te voeren 
vOordat in de staat van herkomst een uitvoerbare beslissing wordt afge-
geven. Hiertoe is het noodzakelijk dat het inleidende gedingstuk tijdig aan 
de schuldenaar bekend is. In de Nederlandse incassoprocedure is slechts het 
voorlopig bevelschrift afgegeven, dat pas na verloop van de verweertermijn 
in executoriale vorm wordt uitgevaardigd. 

11.3.4.4 Verweer 

Tegen het voorlopig bevelschrift staat verweer open. Het verweer kan op 
eenvoudige wijze gevoerd worden door het daarvoor bestemde formulier 
ingevuld en ondertekend aan de griffie terug te sturen. De verweertermijn 
bedraagt twee weken, of vier weken indien de schuldenaar in het buitenland 
zijn gewone verblijfplaats heeft. Deze vangt aan op de dag waarop het 
voorlopig bevelschrift wordt ontvangen. Het voorlopig bevelschrift wordt 
geacht te zijn ontvangen indien de schuldenaar weigert het stuk in ontvangst 
te nemen. Door het verweer verkrijgt het voorlopig bevelschrift geen kracht. 
De incassoprocedure wordt van rechtswege voortgezet als een contradictoire 
procedure. Wordt geen verweer gevoerd, dan geeft de griffie na afloop van 
de verweertermijn het bevelschrift in executoriale vorm aan de schuldeiser 
al 

In de buitenlandse incassoprocedures wordt, met uitzondering van Oosten-
rijk, het betalingsbevel gelijkgesteld met een verstekvonnis waartegen verzet 
openstaat. Met uitzondering van het Duitse Vollstreckungsbescheid, dat bij 
voorraad uitvoerbaar is, moet bij de andere procedures de verzettermijn 
afgewacht worden alvorens overgegaan kan worden tot tenuitvoerlegging. In 
Oostenrijk wordt de beslissing gelijk gesteld met een gewoon vonnis, omdat 
het contradictoire karakter aan de procedure ontbreekt. 

In de onderzochte procedures wordt tengevolge van het verzet de incasso-
procedure van rechtswege voortgezet als een contentieuze procedure. Het 
Duitse Mahnverfahren is hierop in zoverre een uitzondering dat tengevolge 

30 Zie par. 11.4.1. 
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van Widerspruch tegen het Mahnbescheid het Mahnverfahren alleen op ver-
zoek van een der partijen als een contentieuze procedure wordt voortgezet. 

Voor de Nederlandse incassoprocedure wordt het Oostenrijkse systeem 
voorgesteld. Het voorlopig bevelschrift wordt om dogmatische redenen, er is 
geen mogelijkheid geweest van hoor- en wederhoor, niet gelijkgesteld met 
een verstekvonnis. Om die reden staat geen verzet open maar kan de schul-
denaar verweer voeren. 

De schuldeiser ontvangt van de griffie bericht dat verweer is gevoerd. 

De verzettermijn in het Duitse en Oostenrijkse Mahnverfahren is veertien 
dagen. De Belgische en Franse procedure kennen een termijn van vier 
weken. 

Voor de duur van de verweertermijn wordt aansluiting gezocht bij het 
Duitse en Oostenrijkse Mahnverfahren. De termijn van vier weken is 
verhoudingsgewijs lang en er is geen duidelijke indicatie dat daardoor meer 
betalingen volgen of dat er een toename is in het voeren van verweer. Een 
belangrijk argument voor bepaling van de duur van de verweertermijn op 
twee weken, is dat aldus wordt aangesloten bij twee goed functionerende 
Europese incassoprocedures. In intemationale zaken wordt voor de verweer-
termijn aangesloten bij de verzettermijn die het Duitse Mahnverfahren 
hanteert; zij bedraagt vier weken.' De term ijn vangt aan op de dag 
waarop het betalingsbevel wordt ontvangen. 

In het Duitse en Oostenrijkse Mahnverfahren wordt als extra bescherming 
van de schuldenaar bij het betalingsbevel een formulier gevoegd dat hij 
slechts behoeft te ondertekenen en terug te zenden als hij verweer of verzet 
wil instellen.' In Duitsland en Oostenrijk heeft dit niet tot een verdere 
toename van het percentage beeindigde incassoprocedures geleid. In Duits-
land ligt het percentage tussen 10% tot 15% en in Oostenrijk op ongeveer 
10%. Het Mahnverfahren heeft in de praktijk dus een sterk selectieve 
functie: in bijna 90% van de zaken komt het niet tot een bodemprocedure. 
In het Duitse Mahnverfahren volgt in een aantal van de zaken waarin 
verweer wordt ingesteld geen bodemprocedure, maar komen de partijen een 
minnelijke regeling overeen." De gevolgen van verzet zijn in de onder-
zochte procedures gelijk; het betalingsbevel verkrijgt geen kracht en de 
procedure wordt van rechtswege als contentieuze procedure bij de bevoegde 
rechter voortgezet. 

31 Zie ook art. 2.6.1 NRv. 
32 Zie voor het verschil venveer (Widerspruch) en verzet (Einspruch) in het Duitse 

Mahnverfahren de paragrafen 6.2.5.4 en 6.2.7.1. 
33 Rottleuthner 1987, p. 146; Rohl 1983, pp. 1-25. Zie ook par. 6.2.5.4 en par. 7.2.5.3. 
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Zoals in het Duitse en Oostenrijkse Mahnverfahren wordt voor de Neder-
landse incassoprocedure voorgesteld een (verweer)formulier bij het 
voorlopig bevelschrift te voegen zodat de schuldenaar op eenvoudige wijze 
verweer kan voeren. Ook in Nederland valt, mede gelet op het hoge percen-
tage verstekzaken in de `incassoprocedures' niet te verwachten dat een 
bijgevoegd (verweer)formulier zal bewerkstelligen dat meer schuldenaren 
verweer zullen gaan voeren. 

In het Oostenrijkse Mahnverfahren wordt zonder tussenkomst van de 
schuldeiser na verloop van de verzettermijn het betalingsbevel in 
executoriale vorm afgegeven. In het Duitse Mahnverfahren daarentegen 
moet de schuldeiser binnen de termijn van zes maanden bij de griffie afgifte 
van het Vollstreckungsbescheid vragen. Daarmee bepaalt hij de duur van de 
procedure. Ook in de Franse injonction de payer wordt dit systeem gevolgd. 

Voor de nieuwe incassoprocedure wordt voorgesteld het Oostenrijkse 
Mahnverfahren te volgen zodat de afgifte door het gerecht van het in execu-
toriale vorm gestelde bevelschrift zonder tussenkomst van de schuldeiser 
kan plaatsvinden. 

11.3.4.5 Bevelschrift in executoriale vorm 

Een opzet voor een Nederlandse incassoprocedure 

Het in executoriale vorm gestelde bevelschrift heeft de kracht van een 
verstekvonnis. Het bevelschrift in executoriale vorm is gelijk met de grosse 
van een vonnis. 

Alleen in het Duitse Mahnverfahren staat zowel verweer als verzet open. In 
de andere buitenlandse procedures staat tegen het betalingsbevel alleen het 
rechtsmiddel verzet open. 

Voor de Nederlandse procedure is ervoor gekozen om tegen het voor-
lopige bevelschrift verweer open te stellen. Aangezien de bescherming van 
de schuldenaar door de mogelijkheid van verweer voldoende gewaarborgd is 
zal tegen het bevelschrift verzet worden uitgesloten. Zou behalve verweer 
tegen het voorlopige bevelschrift ook in het algemeen verzet tegen het 
bevelschrift openstaan dan zou daarmee de termijn van de procedure 
aanzienlijk worden verlengd en de werklast van de griffie verhoogd. 

Indien de schuldenaar zich niet kan verenigen met de tenuitvoerlegging 
van het in executoriale vorm gestelde bevelschrift staat voor hem de 
mogelijkheid open een executiegeschil in te stellen. 
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11.3.5 Kosten 

Het salaris van de gemachtigde in de incassoprocedure bedraagt ten hoog-
ste de helft van dat in de bodemprocedure. Er is een verminderd vastrecht 
van 50%. Het bedrag van de buitengerechtelijk kosten is ten hoogste het 
bedrag bij tarief vastgesteld. Als vertragingsrente geldt de wettelijke rente. 

Het Duitse Mahnverfahren is daarom zo aantrekkelijk omdat de kosten rela-
tief laag en voorspelbaar zijn, daar zowel de griffierechten als het salaris 
van de advocaat wettelijk vastgesteld zijn. In Frankrijk is geen griffierecht 
verschuldigd, maar zijn de kosten voor de deurwaarder, die behalve het 
doen van de betekening meestal ook als gemachtigde in de procedure 
optreedt, vrij hoog. Door de verplichte inschakeling van een advocaat in de 
Belgische summiere rechtspleging zijn de kosten te hoog om een altematief 
te bieden voor de bodemprocedure. 

Voor het welslagen van de incassoprocedure is een aangepast vastrecht 
noodzakelijk. Daarom wordt voorgesteld een vastrecht dat ten hoogste de 
helft bedraagt van dat in de bodemprocedure. Wordt de incassoprocedure na 
verweer voortgezet in de bodemprocedure, dan is het resterende vastrecht 
alsnog verschuldigd. De regeling van het Duitse Mahnverfahren waarbij een 
gedeelte van het normale griffierecht voor het Mahnverfahren verschuldigd 
is en het resterende deel bij het starten van de bodemprocedure kan hierbij 
ten voorbeeld staan.' De verlaging van het vastrecht zal leiden tot derving 
van inkomsten. Enerzijds zal dit bij een goed doorgevoerde automatisering 
gecompenseerd worden door een vermindering van de werkbelasting, ander-
zijds kan een vermeerdering van het aantal procedures verwacht worden. De 
overige kosten van de procedure omvatten het gemachtigdensalaris en, - 
indien de keuze gemaakt wordt om het voorlopige bevelschrift te laten 
betekenen- de deurwaarderskosten. Behalve een aangepaste tarifering van de 
deurwaarderskosten dient het gemachtigdensalaris redelijk te zijn. De 
werkzaamheden die verricht moeten worden om het verplichte formulier in 
te vullen zijn namelijk geringer dan wanneer een dagvaarding opgesteld 
moet worden. 

De nieuwe incassoprocedure dient een regeling te bevatten voor de 
buitengerechtelijke incassokosten, die ten hoogste een vast te stellen 
percentage van de hoofdvordering bedragen. 

34 Tot 1994 bedroeg het griffierecht voor het Mahnverfahren de helft van dat voor de 
bodemprocedure, vanaf 1994 is dat een zesde van dat voor de bodemprocedure: paragrafen 
6.2.5.1 en 6.2.8. 
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11.4.1 Erkenning en executie in het EEX en het EVEX 

Een opzet voor een Nederlandse incassoprocedure 

11.4 	Tenuitvoerlegging van het bevelschrift in executoriale vorm 

Het in executoriale vorm opgemaakte bevelschrift kan volgens de gewone 
regels van het executie- en beslagrecht in Nederland tenuitvoergelegd 
worden. 

Voldoet de schuldenaar niet vrijwillig aan het bevelschrift dan kan de 
schuldeiser tot gedwongen executie overgaan. Na de betekening van het in 
executoriale vorm opgemaakte bevelschrift door de deurwaarder kan deze 
het bevelschrift tenuitvoerleggen. De gewone regels van het executie- en 
beslagrecht zijn hierbij van toepassing. 

Met de toename van het grensoverschrijdende personen- en goederen-
verkeer neemt het aantal gerechtelijke procedures met een internationale 
dimensie toe en is het van belang te weten of een dergelijke titel ook buiten 
Nederland geexecuteerd kan worden. In onderstaande bespreking wordt 
vooral aandacht besteed aan de mogelijkheden van erkenning en executie 
van het betalingsbevel binnen Europa.' 

Ter uitvoering van artikel 220 van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschae is in 1968 het EEG-Verdrag betref-
fende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen 
in burgerlijke en handelszaken (EEX) tot stand gekomen.' Het EEX regelt 
enerzijds de internationale bevoegdheid van de gerechten van de lid-staten 
en geeft anderzijds gestalte aan het vrij verkeer van vonnissen, zoals 
neergelegd in art. 220 van het Verdrag van Rome. Het verdrag beoogt een 
vereenvoudiging van de formaliteiten voor de erkenning en tenuitvoer-
legging van rechterlijke beslissingen te bewerkstelligen.' Een aan het EEX 
nagenoeg identiek verdrag is van toepassing met betrekking tot staten die lid 
zijn van de Europese Vrijhandelsassociatie: het Verdrag van Lugano, 

35 Buiten beschouwing blijft hier de mogelijkheid van erkenning en executie van Nederlandse 
vonnissen in landen buiten Europa, omdat Nederland met uitzondering van Suriname, 
dergelijke verdragen niet kent. 

36 Rome, 25 Maart 1957, Trb. 1957 nr. 91: naar de plaats van sluiting ook we! Verdrag van 
Rome genoemd. Burgerlijke Rv Verdragen EEX en EVEX. 

37 27 September 1968, Trb. 1969 nr. 101. Het EEX is van toepassing in Nederland, Belgie, 
Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Itali6 , Denemarken, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, 
Griekenland, Spanje en Portugal. 

38 Zie voor verdere informatie: Verschuur 1995. 

327 



Hoofdstuk II 

afgekort als EVEX, dat is gesloten tussen de lidstaten van de EG en de 
EVA." 

Artikel 26 EEX/EVEX bepaalt dat de in een verdragsluitende Staat gegeven 
beslissingen in de overige lid-staten zonder vorm van proces erkend worden. 
De erkenning van een beslissing in een andere lid-staat is noodzakelijk als 
in deze lid-staat tot executie van de beslissing overgegaan moet worden. De 
erkenning- en tenuitvoerleggingsregels van Titel III (art. 25 t/m 49 EEX) 
gelden niet voor beslissingen inzake voorlopige of bewarende maatregelen 
die gegeven worden zonder dat de wederpartij is opgeroepen te verschijnen 
en waarvan de tenuitvoerlegging plaats heeft zonder voorafgaande beteke-
ning." Voor de executie binnen de EDUEVEX-Staten is het dus van 
belang dat het Nederlandse betalingsbevel een beslissing is in de zin van art. 
26 EEX/EVEX, en dat het karakter van verstekvonnis daaraan geen afbreuk 
doet. 

Beslissingen worden niet erkend om de in de artikelen 27 en 28 EEX 
genoemde gronden. De belangrijkste weigeringsgronden zijn dat de erken-
ning in strijd is met de openbare orde van de aangezochte staat en dat bij 
beslissingen die bij verstek gewezen zijn, het stuk dat het geding inleidt niet 
regelmatig of niet tijdig aan de niet-verschenen verweerder is betekend of 
medegedeeld. Juist bij beslissingen die bij verstek gegeven zijn, moeten de 
rechten van de verdediging in acht genomen worden. De rechter aan wie de 
erkenning wordt gevraagd, dient dit laatste ambtshalve te toetsen. 

De weigeringsgrond neergelegd in art. 27 lid 2 EEX behoeft hier nadere 
bespreking. In enkele arresten van het Hof van Justitie van de EG is beslist 
wat verstaan dient te worden onder `een stuk dat het geding inleidt of een 
gelijkwaardig stuk'. In het algemeen zal dit een dagvaarding of verzoek-
schrift zijn, maar het kan ook, zo stelt het Hof, een beslissing in het kader 
van een betalingsbevelprocedure zoals het Duitse Mahnbescheid zijn of het 
Italiaanse decreto ingiuntivo samen met het inleidende verzoekschrift. 

Het Hof van Justitie van de EG heeft in de zaak Klomps tegen Michel" 
overwogen dat het Duitse Mahnbescheid, `kan worden beschouwd als stuk 
dat het geding inleidt, waarvan de betekening de verzoeker naar het recht 

39 Lugano 16 september 1988, Trb. 1989, nr. 58. Van de EVA maken de volgende landen 
deel uit: Finland, Liechtenstein, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Usland, Zweden en 
Zwitserland. 

40 HvJ EG 21 mei 1980, Denilauler/Couchet Freres, zaak 125/79, Jur. 1980, p. 1553; NJ 
1981, 184 (JCS). 

41 HvJ EG 16 juni 1981, zaak 166/80, pp. 1593-1624; NJ 1983, 305 (JCS). De belangrijkste 
vraag in het arrest betrof de tijdige betekening. 
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van het gerecht van herkomst in staat stelt, bij niet verschijnen van de 
verweerder een beslissing te verkrijgen die volgens de bepalingen van het 
Executieverdrag kan worden erkend en tenuitvoergelegd', aldus het Hof. Nu 
de hier voorgestelde Nederlandse incassoprocedure anders dan het Duitse, 
geen dubbele beslissing kent, blijft de vraag open of het Nederlandse 
betalingsbevel is een `stuk dat het geding inleidt'. 

In de zaak Hengst tegen Campese stond een vrijwel identieke vraag 
centraal. Het Italiaanse recht kent de procedimento d'ingiunzione. De 
ingiunzione is een eenvoudige incassoprocedure waarbij de schuldeiser, 
onder overlegging van voldoende bescheiden, op een aanvankelijk niet aan 
de schuldenaar meegedeeld verzoekschrift, een bevel tot betaling kan 
verkrijgen. Een afschrift van het bevel tot betaling wordt tezamen met het 
verzoekschrift aan de schuldenaar betekend. Na de betekening kan de 
schuldenaar verzet instellen. Wordt binnen de gestelde termijn verzet 
ingesteld dan volgt de gewone procedure op tegenspraak. Volgt noch verzet 
noch betaling dan verkrijgt het betalingsbevel executoriale werking. Het Hof 
overwoog (nr.20) dat 'door de gezamenlijke betekening [van het bevel en 
het verzoekschrift] enerzijds een termijn gaat lopen gedurende welke de 
verweerder in verzet kan komen, en anderzijds de verzoeker voor afloop 
van die termijn geen uitvoerbare beslissing kan verkrijgen'. Urn die reden 
komt het Hof van Justitie tot de beslissing dat het bevel tot betaling 
('decreto ingiuntivo') samen met het inleidende verzoekschrift beschouwd 
moet worden als `stuk dat het geding inleidt of een gelijkwaardig stuk' in 
de zin van art 27, sub 2 Executieverdrag. Een en ander leidt tot de conclu-
sie dat een Nederlands voorlopig betalingsbevel, mits betekend tezamen met 
het formulier en niet bij voorraad uitvoerbaar, voldoet aan de vereisten 
gesteld in art. 27 lid 2 EEX.' 

42 HvJ EG 13 juli 1995, zaak C-474/93; NJ 1996, 83 ; Koppenol-Laforce 1995, nr. 19, 
pp. 8-10; Hensen 1995, pp. 206-207. Zie voor een beknopte beschrijving van de 
procedimento d'ingiunzione, De Boer 1995, p. 308. 

43 Van de door mij onderzochte Europese incassoprocedures speelt de erkenning alleen in het 
Duitse Mahnverfahren een rot. In tegenstelling tot de overige incassoprocedures kan het 
Duitse Mahnverfahren ook bij grensoverschrijdende transacties gevolgd worden. De 
procedure kan gevolgd worden tegen een buitenlandse schuldenaar met een bekende 
woonplaats, en een buitenlandse eiser kan hiervan gebruik maken tegen een Duitse 
schuldenaar. De overige procedures kunnen alleen gevolgd worden tegen schuldenaren die 
een bekende woon- of verblijfplaats in het land van herkomst hebben. Opmerkelijk is dan 
ook in de zaak Hengst/Campese dat de incassoprocedure gebruikt werd tegen een 
schuldenaar in een andere lid-staat. De Italiaanse rechter had in dat geval geen bevel 
mogen uitvaardigen. Het Hof overweegt dat 'het gerecht van de aangezochte staat de 

(Wordt vervolgd...) 
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Nederland is slechts in enkele gevallen partij bij een verdrag dat betrekking 
heeft op incassovorderingen waarbij een andere staat dan de EEX en 
EVEX-Staten betrokken is." De erkenning en executie in andere staten zal 
om die reden hier buiten beschouwing gelaten worden. 

11.5 Slotbeschouwing 

Van alle mogelijkheden die een schuldeiser ter incasso heeft, zal hij de zijns 
inziens meest efficiente kiezen. De keuze aan incassomogelijkheden in 
Nederland is groot. Allereerst is er de keuze tussen de gerechtelijke en de 
buitengerechtelijke incasso. En de gerechtelijke incasso kent vervolgens 
meerdere mogelijkheden. Daarbinnen worden de spoedprocedures in het 
algemeen door de schuldeisers positief ervaren al is de wens naar een snelle 
en goedkope procedure blijven bestaan. 

Er zijn rechtspolitieke redenen om de buitengerechtelijke en de gerech-
telijke mogelijkheden te beperken. Gewezen is op het ontbreken van 
bescherming voor de schuldenaar bij de buitengerechtelijke incasso en op de 
rechtsongelijkheid bij de toepassing van enkele gerechtelijke wegen. Een 
bijzondere incassoprocedure als hier voorgesteld kan die bezwaren in 
belangrijke mate wegnemen. Daarnaast voldoet de bier beschreven proce-
dure aan de beschermingsvoorschriften van art. 6 EVRM. Ook kunnen 
schuldeisers die thans nog wegens het kostenaspect hun vorderingen 
afschrijven, op goedkope wijze een executoriale titel verkrijgen. Door 
bovendien zoveel mogelijk zaken bij de griffie via een geautomatiseerde 
verwerking te laten verlopen kan de afhandeling worden bespoedigd, de 
werklast worden verminderd hetgeen een kostenbesparing kan opleveren. 

Een positief effect van de incassoprocedure is er in het bijzonder in 
gelegen dat door haar selectieve functie de bodemprocedures alleen gevolgd 
worden in die zaken waarin verweer gevoerd wordt, tenzij de schuldeiser 
van verder procederen afziet. 

De voor Nederland voorgestelde procedure start met een formulier dat 
leidt tot een voorlopig bevelschrift, waartegen de schuldenaar op eenvoudige 

43(...vervolg) 
erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing niet [mag] weigeren wegens eventuele 
schending van andere bepalingen van het recht van de staat van herkomst dan die welke 
betrekking hebben op de regelmatigheid van de betekening'. 

44 Verschuur 1995, par. 5.8: Nederlands-Oostenrijks executieverdrag, hetgeen niet langer een 
rol zal spelen nu Oostenrijk lid van de Europese Gemeenschap is geworden en dus tot het 
EEX moet toetreden; par. 5.10: Nederlands-Surinaams executieverdrag. 

330 



Een opzet voor een Nederlandse incassoprocedure 

wijze verweer kan voeren. Hoewel voorgesteld wordt de incassoprocedure 
open te stellen voor geldvorderingen ongeacht de hoogte ervan, moet ermee 
rekening gehouden worden dat schuldeisers waarschijnlijk terughoudend 
zullen zijn om voor hoge vorderingen de incassoprocedure in te stellen: 
immers in die gevallen kan sneller verweer verwacht worden. Indien de 
nieuwe incassoprocedure echter een snel, eenvoudig en goedkoop alternatief 
biedt voor de bestaande procedures, is het niet uitgesloten dat de presi-
denten incassovorderingen in kort geding niet ontvankelijk verklaren omdat 
naar hun mening een spoedeisend belang ontbreekt. Daarmee wordt tevens 
de bestaande rechtsongelijkheid waarbij snelle procedures voor geldvorde-
ringen niet in gelijke mate voor schuldeisers in Nederland openstaan, 
opgeheven. 

De voorgestelde incassoprocedure zal, naar verwacht mag worden, ook 
van invloed zijn op de wijze waarop incasso-intermediairs vorderingen 
zullen afhandelen als buitengerechtelijke incasso zonder resultaat blijft. 
Incassobureaus zijn momenteel terughoudend vorderingen gerechtelijk te 
vervolgen vanwege het kostenaspect en de onzekere duur van de bodempro-
cedure. Het is niet alleen in het belang van de schuldeiser dat hij binnen een 
kort tijdsbestek over een executoriale titel beschikt, het is evenzeer in het 
belang van de schuldenaar dat hij op korte termijn met zijn schulden gecon-
fronteerd wordt en de kosten daarbij beperkt blijven en dat hij verweer kan 
voeren indien daartoe aanleiding bestaat. De voorgestelde incassoprocedure 
kan hierbij een nuttig instrument zijn. 

De incassoprocedure zal de bestaande incassomogelijkheden niet vervangen. 
Wettelijke exclusiviteit is niet voorzien, en in de concurrentie tussen de 
incassoprocedure en andere incassomogelijkheden zullen zowel de buitenge-
rechtelijke als de andere gerechtelijke procedures blijven meedoen. 

Naast de incassoprocedure zal een functie blijven bestaan voor het kort 
geding voor geldvorderingen en het incasso-kort geding. Het incasso-kort 
geding kan voor geldvorderingen waaraan een nevenvordering verbonden is, 
zoals de huur-incasso's, van betekenis blijven. Het voordeel van het kort 
geding is dat, ook in geval van vaststaande in redelijkheid niet te betwisten 
geldvorderingen, de schuldenaar wordt opgeroepen voor een mondelinge 
behandeling, waar toetsing van de vordering plaats vindt en verweer vaak 
eenvoudig gesteld en weerlegd kan worden. Ook voor vorderingen waarvan 
de schuldeiser niet geheel zeker is over een mogelijke betwisting kan een 
kort geding snel tot een resultaat leiden. 

Of de Nederlandse kort geding-rechter bevoegd is als de schuldenaar buiten 
Nederland woonachtig is en op welke bevoegdheidsregels hij in dat geval 
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zijn rechtsmacht mag funderen, is nog onduidelijk; ook de erkenning op 

grond van EEX/EVEX van beslissingen in kort geding is onduidelijk." 

Onlangs !weft de Hoge Raad met betrekking tot de bevoegdheidsproble-

matiek bij het kort geding tot betaling van een geldvordering prejudiciale 

vragen voorgelegd aan het Hof van Justitie EG.' De Hoge Raad vraagt 

ondermeer of het kort geding onder het begrip `voorlopige of bewarende 

maatregelen' in de zin van art. 24 EEX valt, en zo ja, of dat ook geldt voor 

de veroordeling tot nakoming van een betalingsverplichting in kort geding. 

Pas als op deze vragen antwoord gegeven is, kan met zekerheid worden 

bepaald of het kort geding voor geldvorderingen en het incasso-kort geding 

van belang kunnen zijn bij vorderingen tegen buitenlandse schuldenaren. 

Deze onzekerheid is bij de voorgestelde incassoprocedure niet aanwezig; 

de in deze procedure genomen beslissingen zijn op grond van het 

EEX/EVEX ook in het buitenland te executeren. 

45 Burgerlijke Rv Verdragen Artikel 24. 
46 HR 8 december 1995, RvdW 1995, 262. 
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In den Niederlanden sind Glaubiger, dem Fehlen eines spezifischen Inkasso-
verfahrens zufolge, angewiesen auf das ordentliche Gerichtsverfahren, das 
kostspielig ist und, abhangig von der Strategic des Schuldners lange dauem 
kann. Unzufriedenheit mit der Tragheit des Verfahrens zur Hauptsache, hat 
in der gerichtlichen Praxis zu ortlich beschrankten Experimenten bezuglich 
einer einfachen und schnellen Verfahrensweise betreffs Geldforderungen 
gefiihrt. Das bekannteste Beispiel dieser Experimente ist das Amsterdamer 
'incasso-kort geding' - etwa: einstweiliges Rechtsschutzverfahren fir Inkas-
so. Glaubiger konnen das Einziehen von Aufienstanden auch auBergericht-
lich abwickeln. Bei einem auBergerichtlichen Inkasso ist nicht gesichert, dal3 
die Igeressen des Schuldners hinreichend geschiitzt werden. rim Mittelpunt 
I:Ma& Untersuchung stand die Frage, ob aus praktischer Sicht von einer 
Llicke im Recht die Rede ist, und falls diese Frage bestatigt wird, ob es 
angebracht ware fiir Inkassoforderungen, das heiBt fur vemiinftigerweise 
nicht strittige Geldforderungen, einen schnellen, einfachen und preisgiin-
stigen Rechtsgang zu entwerfen, und wenn ja, wie dieser gestaltet werden 
solltsi Eine Inkassoforderung braucht im Prinzip, ihrer einfachen Struktur 
wegen, nicht auf dem Wege eines normalen Verfahrens wo der Beklagte 
den Anspruch bestreitet, abgewickelt zu werden. 

Die Erorterung der gerichtlichen und in der Praxis entwickelten Verfahrens-
weisen für Geldforderungen, zeigt, daB bei den `rechtbanken' - Landgerich-
ten -, und den `kantongerechten' - Amtsgerichten innerhalb des Rahmens 
der vorhandenen Verfahrensweisen, em n typisch eigener Kurs beziiglich des 
Einziehens von AuBenstanden entwickelt wurde. Die in der Praxis entwi-
ckelten Verfahrensweisen sind als eine Alternative fiir das als zu trage 
empfundene Verfahren zur Hauptsache gemeint. In der Handelsmetropole 
Amsterdam wird die lange Dauer des iiblichen Verfahrens zur Hauptsache 
fur besonders problematisch gehalten; schon in 1981 wurde dort gestattet 
Klagen beztiglich einer Geldforderung in der Form eines `kort geding' zu 
erheben urn `Erleichterung in dem als trage empfundenen ortlichen Verfah-
ren zu bringen, nicht urn anderswo nachgeahmt zu werden' wie der dama-
lige Vorsitzender der `rechtbank' sich ausdriickte. Obwohl der 'Hoge 
Raad' - der Oberste Gerichtshof - in seinem Urteil vom 29 Marz 1985' 
entschieden hat, daB eine Klage auf Geldleistung in der Form eines `kort 
geding' zulassig ist, falls die vom Hoge Rand formulierten Bedingungen 
erfiillt sind, mu13 dennoch die Folgerung gezogen werden, daB besonders die 

I M'Barek-van der Vloodt, NJ 1986, 84 WLH. 
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Bedeutung der Bedingung der Dringlichkeit nicht eindeutig festliegt und 

deshalb der Antrag auf Zahlung eigentlich nicht in einem Icort geding' 

stattgegeben werden kOnnte. 

Der Erfolg der Klagen beztiglich Geldforderungen im Icort geding' in 

Amsterdam hat dazu geftihrt, daB in 1987 die Moglichkeit eines auBeror-

dentlichen `kort geding' ftir em n Inkassoverfahren ertiffnet wurde, das 

ebenfalls zur Mate gekommen ist. Obwohl einige `rechtbanken' dieses Ver-

fahren abernommen haben, wird dieser Weg eines `kort geding' ftir Inkasso-
verfahren seltener eingehalten. 

Beim Amsterdamer `kantongerechf wurde das mit dem `kort geding' fur 
em n Inkassoverfahren vergleichbare `voorlopige voorzieningen-procedure' 
- em n Verfahren der vorlaufigen Verftigungen das besonders ftir das Inkas-

so von Mietschulden grofie Bedeutung hat, zugelassen. Die Konsequenz 

dieser Entwicklungen 1st, daB in zunehmendem MaB em n typisch regionales 
Verfahrensrecht entwickelt wurde, das eine prozessuale Rechtsungleichheit 

zur Folge hat, sowohl bei den `rechtbanken' wie auch bei den `kantonge-

rechten'. Wie in Amsterdam die dort vorhandenen Schnellverfahren bevor-

zugt werden, zeigt die quantitativ-empirische vergleichende Untersuchung 

bei den `rechtbanken' und itantongerechten' in Amsterdam, Utrecht und 

Zwolle. In Utrecht wird das `kort geding' ftft Geldforderungen und das 

`incasso-kort geding' weniger frequent benutzt und dies trifft auch for das 

`kort geding ftir Geldforderungen' in Zwolle zu. Eine Erklarung dafar 

ktinnte sein, daB in Utrecht und in Zwolle sowohl bei den `rechtbanken' wie 

auch bei den Icantongerechten' in einem normalen Verfahren schneller als 
in Amsterdam em n Versaumnisurteil verkiindet wird. Klager beftirworten 

Tempo. Diese Geschwindigkeit wird zur Zeit nur in den Amsterdamer 

Schnellverfahren erreicht, wo innerhalb von zwei bis vier Wochen das 

Urteil verkandet wird. In Utrecht und Zwolle wird dagegen oft emn 

laillissement ter incasso' beantragt, em n Konkurs zum Inkasso, als emn 

`uneigentliches' Inkassoverfahren. In siebzig his achtzig Prozent der Hite 

reicht die Drohung mit einem Konkursantrag fur eine nachtragliche 
Zahlung. 

Von den Geldforderungen wird nur em n kleiner Teil auf dem Wege einer 
gerichtlichen Klage geltend gemacht und abgewickelt, so ergab sich aus der 

empirischen Untersuchung des auBergerichtlichen Inkasso. Inkassovermittler 

melden, daB 60 bis 80 Prozent der Gesamtzahl der Geldforderungen (Unter-

haltsanspriiche ausgenommen), die von den Glaubigern aus der Hand gege-

ben werden, auBergerichtlich abgewickelt werden. In der auBergerichtlichen 

Phase werden also 20 bis 40 Prozent der Forderungen nicht einkassiert. Nur 
em n Teil davon zieht em n gerichtliches Verfahren nach sich. Glaubiger 
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bevorzligen das aufiergerichtliche Inkasso vor gerichtlichem Inkasso, eben 
wegen der negativen Aspekte des gerichtlichen Inkassoverfahrens: der 
langen und ungewissen Dauer und der Kosten eines solchen Verfahrens. So 
werden kleine Geldforderungen - bis 200 Gulden - nur ausnahmsweise, 
namlich nur in vier Prozent der gesamten Geldforderungen mittels eines 
Gerichtsverfahrens eingeklagt. 

Well das auBergerichtliche Inkasso, sowohl quantitativ, das heiBt der Anzahl 
nach, wie auch qualitativ, also als schnelles und effektives Druckmittel, sehr 
wichtig ist, muB auch die Position des Schuldners beriicksichtigt werden. 
Bedenken beim auBergerichtlichen Inkasso miissen gegen das Prinzip des 
Fehlens der 'equality of arms' wie es im Paragraph 6 der Europaischen 
Menschenrechtekonvention festgelegt wurde, angemeldet werden. Auch well 
dieses Prinzip nicht beim auBergerichtlichen Inkasso garantiert 1st, wenn es 
dort iiberhaupt beriicksichtigt werden konnte und beriicksichtigt werden 
muss, 1st em n in der gerichtlichen Struktur passendes Inkassoverfahren not-
wendig. Ein einfaches und kostengiinstiges Inkassoverfahren garantiert den 
Glaubigern den Rechtsweg, wie es der ebenerwahnten Paragraph 6 erfordert, 
und gewahrleistet dem Schuldner Rechtsschutz. 

Mittels einer rechtsvergleichenden Untersuchung wurde em n Einblick in die 
unterschiedlichen Moglichkeiten einer schnellen und kostengiinstigen Ein-
treibung von AuBenstanden gegeben, die in anderen Rechtssystemen ausge-
arbeitet worden sind, und die auf diese Art und Weise mogliche alternative 
Losungen fiir Probleme im eigenen Rechtssystem darbieten. Deshalb wurde 
das Inkassoverfahren in vier europaischen Rechtssystemen untersucht, 
namlich das deutsche und ostereichische Mahnverfahren, die franzosische 
injonction de payer und refere-provision und die belgische summiere rechts-
pleging om betaling te bevelen. Sobald diese Verfahren mit einander vergli-
chen werden, stellt sich heraus, daB besonders das osterreichische und, sei 
es etwas weniger, auch das deutsche Mahnverfahren sehr effektiv sind. 
Diese Effektivitat wurde in iiberwiegendem MaB durch die Automatisierung 
des Verfahrens erreicht. Inkassoverfahren, wie das Mahnverfahren, unter-
scheiden sich von der ordentlichen streitigen Gerichtsbarkeit indem das 
strittige Element fehlt. Der Schutz des Schuldners wird in einem solchen 
Verfahren durch die Moglichkeit Einspruch gegen den Zahlungsbefehl zu 
erheben, gewahrleistet. Im deutschen Mahnverfahren kann der Schuldner 
sich sogar zweimal auBern, well das deutsche Mahnverfahren zweistufig ist: 
der Mahnbescheid wamt den Schuldner, daB er zahlen oder klagen muss, 
der Vollstreckungsbescheid stellt seine Zahlungspflicht fest. AuBer dal3 der 
Schuldner Einspruch erheben kann gegen den Vollstreckungsbescheid, kann 
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er auch Widerspruch gegen den Mahnbescheid geltendmachen. Die Dauer 
des Verfahrens wird dadurch selbstverstandlich !anger. Verldngerung der 
Dauer des deutschen Mahnverfahrens wird auBerdem dadurch verursacht, 
daB es vom Klager abhangt an welchem Augenblick die Geschaftsstelle des 
Gerichtes urn Aushandigung des Vollstreckungsbescheids gebeten wird: er 
mul3 nach Ablauf der Einspruchsfrist selber urn diese Aushandigung bitten. 
Dies findet nicht automatisch nach Fristablauf stall. Der Zahlungsbefehl im 
tisterreichischen Mahnverfahren wird ohne eine Einmischung des Gldubigers 
ausgehandigt und dadurch verfligt dieser schon nach drei Wochen tiber 
einen Exekutionstitel. 

Bei der Suche nach einem funktionalen Inkassoverfahren ftir das niederldn-
dische Recht sollte sowohl den rechtsvergleichenden Aspekten als auch 
Vorschldgen Ilk eine Harmonisation und Unifikation des Verfahrensrechts in 
dem europaischen Zusammenhang, Rechnung getragen werden. Die !Jarmo-
nisierung des Zivilverfahrenrechts innerhalb der europdischen Landern, 
befindet sich zwar noch in einer Entwicklungsphase, aber darauf sollte 
dennoch bei der Neuregelung eines Inkassoverfahrens geachtet werden. Die 
Kommission Storme hat 1993 ndmlich einen Vorschlag zur Harmonisation 
der Regelungen beziiglich des Inkassos von Geldforderungen, verbreitet, 
wobei das Mahnverahren als Modell betrachtet wird. Eine ganz andere Ent-
wicklung auf europaischer Ebene bezfiglich des Inkassoverfahrens, bezieht 
sich auf eine Empfehlung der europaischen Kommission vom 12. Mai 1995 
(95/198/EK, Amtsblatt EG 1995, L 127/29). In dieser Empfehlung betont 
die europaische Kommission, daB em n gut funktionierendes Inkassoverfahren 
und eine beharrliche Inkassopolitik, ihres Erachtens, zu einem gtinstigen 
Zahlungsverhalten fahren wird. Diese Empfehlung verpflichtet zur Zeit den 
niederldndischen Staat noch nicht dazu em n 1nkassoverfahren einzuftihren. Es 
ist durchaus mtiglich, daB in zwei Jahren die Empfehlung in eine strenge 
MaBnahme umgewandelt wird. Dann wird der niederlandische Staat 
gezwungen werden dazu tiberzugehen em Inkassoverfahren einzuftihren das 
den Anforderungen, ndmlich schnell, einfach und preisgtinstig zu sein, 
entspricht. 

Das Ergebnis der empirischen Untersuchungen zeigt, daB auch in den Nie-
derlanden deutlich das Bediirfnis nach einem Inkassoverfahren vorhanden 
ist. Die wichtigste Folgerung der Untersuchung ist, daB Geldforderungen 
mit einem Prozentsatz von tiber 85 % den groBten Anteil der Gesamtzahl 
der eingereichten Klagen darstellen. Von diesen Geldforderungen entspricht 
dann etwa 80% der Definition von Inkassoforderung: sie ergehen in der 
Form von Versdumnisurteilen, sie werden nicht vom Beklagten abgewiesen 
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oder vom Klager eingezogen. Die Amsterdamer gerichtliche Praxis zeigt, 
daB die dort entwickelten Schnellverfahren fiir das Anmelden von 
Forderungen die sich auf Inkasso beziehen, effektiv benutzt werden. Auf der 
Grundlage der empirischen Untersuchung und der Rechtsvergleichung wurde 
die Struktur eines moglichen Inkassoverfahrens gekennzeichnet, die die 
Hauptziige wie em n solches Verfahren gestaltet werden sollte, enthalt. Wie 
schon erwahnt, ist der wichtigste verfahrensrechtliche Unterschied zwischen 
einem Inkassoverfahren und einem ordentlichen von der streitigen 
Gerichtsbarkeit gepragten Verfahren, das Fehlen des Elementes der 
Streitigkeit im Verfahren; das heiBt der Moglichkeit der Vernehmung des 
Schuldners. Der Schutz des Schuldners 1st jedoch dadurch gewahrleistet, 
daB er gegen den Spruch wobei er nicht vernommen worden ist, hinterher 
auf unkomplizierte Weise sich verwehren kann. Die Folge dieses Verwehres 
ist, daB das nichtstreitige Verfahren jetzt als streitiges Verfahren fortgesetzt 
wird. Es findet sozusagen eine Umkehrung der Verfahrensinitiative stall; die 
Initiative des streitigen Verlaufes des Streitfalles wird beim Schuldner 
gelegt. Der Glaubiger braucht des Umstandes wegen, daB, seines Erachtens, 
die Geldforderung verniinftigerweise nicht strittig 1st, nur zu warten ob der 
Schuldner dennoch die Anfechtung aufwirft, indem er sich verwehrt. 

So konnte em n Inkassoverfahren eingefiihrt werden das sowohl den Interes-
sen des Glaubigers als des Schuldners berticksichtigt: der Glaubiger verfiigt 
iiber eine schnelle, einfache und preisgiinstige Moglichkeit eines Exeku-
tionstitels im FaIle von vernfinftigerweise nicht strittigen Geldforderungen, 
der Schuldner wird geschiitzt, indem er auf einfache Art dieses Inkasso-
verfahren in em n strittiges Verfahren verwandeln kann. So entspricht das 
Inkassoverfahren dem Prinzip des 'equality of arms', einer Garantie, die 
beim auBergerichtlichen Inkasso nur ungern vermiBt wird. 

337 



SUMMARY 

In the Netherlands creditors, in the absence of a special procedure for the 
collection of money debts, have to resort to the regular court procedures 
which are costly and, depending on the actions of the debtor, of a protracted 
nature. Dissatisfaction with the slowness of the full court procedure has led 
to local court experiments for a simpler and quicker procedure for the 
collection of money debts. The best known of these experiments is the 
incasso-kort geding of the rechtbank [district court] of Amsterdam, an 
interim injunction procedure especially for money claims. Creditors can, 
however, try to collect their money claims through an out-of-court proce-
dure. In this out-of-court debt collection procedure, it is not certain if the 
interests of the debtors are satisfactorily protected.rA central question in this 
research is whether, from a practical point of view, there is a lacuna in the 
law, and if so, whether it is desirable to develop a quicker, simpler and 
cheaper court procedure for the collection of debts, especially for the 
collection of indefensible money debts (incassovorderingen), i.e. of money 
debts that cannot reasonably be contested. And, subsequently, should such 
procedure indeed be desirable, how would this then have to be construed) 
Because of its uncomplicated nature an indefensible money debt will, in 
principle, not need to be settled through the normal adversarial court 
procedure. 

The description of the court procedures that have been developed for geld-
vorderingen [money claims, with the exclusion of maintenance claims] 
demonstrate that the rechtbanken and the kantongerechten, within the legal 
framework of established procedures, have created their own policy on the 
collection of debts.' The procedures that have been developed by the courts 
are intended to be alternatives to the full court procedure that was expe-
rienced to be protracted in its nature. In the commercial city of Amsterdam, 
creditors felt the drawn-out nature of the full procedure to be particularly 
troublesome. Even as early as 1981, when the first money claims were 
allowed to be brought under the kort geding procedure, the then President 
of the District Court of Amsterdam stated that this was 'in order to offer 
solace to those who would otherwise experience the delays in the local 
court procedure and ... not to be an example for other courts'. The Hoge 
Raad [Dutch Supreme Court], in its judgment of 29 March 1985 2, held that 

Rechtbanken: district courts, with first instance jurisdiction in general. Kantongerechten: 
subdistrict courts, with first instance jurisdiction for claims worth up to Dfl. 5.000, and for 
rent, labour and hire-purchase disputes. 

2 M'Barek v. van der Vloodt, NJ 1986, 84 (WLH). 
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money claims can be awarded in kort geding procedures if specific criteria 
are satisfied; however, these requirements, or more specifically, the require-
ment that a plaintiff has a spoedeisend belong [urgent legal interest], can be 
interpreted in different ways and a narrow interpretation may prevent the 
plaintiff from using the kort geding procedure. 

The success of money debt collection through the kort geding procedure in 
Amsterdam led to a special incasso-kort geding procedure being created in 
1987 which has subsequently gone on to bloom. Although a couple of other 
district courts have adopted the special incasso-kort geding procedure, 
parties institute this procedure in these courts less frequently than in the 
Amsterdam courts. The subdistrict court of Amsterdam established a special 
court procedure in which interim injunctions are awarded, which is compa-
rable with the incasso-kort geding procedure at the district courts; this 
subdistrict court's special procedure has become of great importance for the 
collection of debts relating to rent. These pluriform developments have 
resulted in regional procedural laws and, thus, in legal inequality both on 
the district court level and on the level of the subdistrict courts. 

Quantitative empirical research conducted at the district courts of Amster-
dam, Utrecht, and Zwolle shows a strong preference of plaintiffs in 
Amsterdam to institute the accelerated proceedings mentioned above. In 
Utrecht, the kort geding for money claims and the incasso-kort geding are 
used less frequently and this also applies to the kort geding in Zwolle. An 
explanation for this imbalance seems to be that in the district courts and the 
subdistrict courts of Utrecht and Zwolle, a judgment in default [verstek-
vonnis] can be obtained through a normal procedure quicker than through 
the same procedure in Amsterdam. Creditors value speed and this speed is 
currently only achieved in the accelerated procedures of Amsterdam where 
the creditors can obtain a judgment within two to four weeks. In Utrecht 
and Zwolle, however, presenting a petition for bankruptcy is often used as 
an improper action for the collection of money debts. In 60% to 70% of the 
cases, the threat of winding-up proceedings proves to be sufficient 
motivation for the debtor to pay. 

From the empirical research on out-of-court debt collection, it appears that 
only a fraction of Dutch money claims are initiated and settled in court. 
Debt collection agents indicate that between 60% and 80% of the total 
number of claims issued by creditors are settled out of court. Therefore, 
between 20% and 40% of the money debts are not collected in the out-
of-court phase, and in only a fraction of these cases does this result in the 
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normal court procedure being used. Creditors prefer out-of-court debt 
collection to the court procedure particularly because of the negative aspects 
of the normal court procedure: the uncertain length of the proceedings and 
the costs. Thus, small claims, upto a value of Dfl. 200, are only seldom 
brought before the court: only 4% of the total number of money claims. 
Because out-of-court debt collection is very important both in terms of 
quantity and in terms of quality, as a quick and effective means of coercion, 
attention must be paid to the legal position of the debtor in out-of-court 
collection. The criticism levied against out-of-court debt collection concerns 
the absence of the principle of the 'equality of arms' that is contained in 
Article 6 of the ECHR. Because this principle has not been guaranteed in 
the out-of-court procedure - if it could indeed be realised, and should be 
realised in this non-judiciary collection procedure - a court procedure for 
the collection of money debts is necessary. A simple and cheap court 
procedure for the collection of money debts would ensure that creditors 
have access to a judge, as required by Article 6 ECHR, and would also 
ensure that debtors receive legal protection. 

The comparative research has provided insight into the various possiblities 
for simple, quick and cheap collection of money debts that have been 
developed in other legal systems and which offer alternative solutions for 
the problems in the Dutch legal system. The procedures for money debt 
collection in four European legal systems have been compared in this 
research: the German and Austrian Mahnverfahren, the French injonction de 
payer and refire-provision and the Belgian summiere rechtspleging om beta-
ling te bevelen. From the comparison of these legal procedures it appears 
that the Austrian Mahnverfahren in particular, and to a lesser extent the 
German Mahnverfahren, are very efficient. This efficiency is achieved to a 
large extent due to the computerisation of the procedure. Money debt 
collection procedures such as the Mahnverfahren distinguish themselves 
from the normal contentious procedures because of the absence of the 
adversarial position of the parties. The protection of the debtor is ensured in 
these procedures through his right to force the creditor to adversarial 
proceedings by simply expressing his objection to the non-adversarial proce-
dure of the Mahnverfahren. In the German Mahnverfahren, the debtor even 
has two instances in which he can intervene, since this procedure has a two-
steps system of an interlocutory payment order, the Mahnbescheid and a 
final payment order, the Vollstreckungsbescheid. The debtor cannot only 
object to the Vollstreckungsbescheid but he can also raise a defence against 
the Mahnbescheid. The duration of the procedure is, of course, lengthened 
by such a defence. The duration of the German Mahnverfahren is also 
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dependent on the moment in time when the creditor petitions the registry of 
the court to issue the Vollstreckungsbescheid. The creditor must wait for the 
expiry of the timelimit for the debtor to submit his defence before he can 
petition the court to issue this Vollstreckungsbescheid as it is not issued 
automatically after the timelimit has expired. The Austrian Mahnverfahren, 
however, has only one single phase. The Zahlungsbefehl is issues without 
any further intervention by the creditor and, if the debtor does not raise any 
objection, the creditor will, only three weeks after his petition, get a 
judgment that is legally enforceable. 

When searching for a functional money debt collection procedure for the 
Netherlands not only the comparative law aspects but also the proposals for 
harmonisation and unification of procedural law within the European Union 
should be taken into account. Although the harmonisation of the laws on 
civil procedure of the European Union Member States is as yet only in a 
developmental phase this harmonisation ought to be considered when setting 
up a money debt collection procedure. The Storme Commission 1993 has 
drafted a proposal on the harmonisation of the rules concerning money debt 
collection in which the Mahnverfahren serves as an example. One further 
development on the European level relating to debt collection is a Recom-
mendation of the European Commission of 12 May 1995 (95/198/EC, OJ 
1995 L 127/15). In this Recommendation, the European Commission 
emphasised that a well-functioning debt collection procedure and a firm 
debt collection policy leads to better commercial behaviour concerning the 
payment of money debts. At this moment, the Recommendation does not 
create any obligation for the Netherlands to introduce a money debt 
collection procedure. It is possible, however, that in two years time, the 
Recommendation will be transformed into a Regulation with further-
reaching legal consequences and then the Netherlands, will be obliged to 
introduce a money debt collection procedure that satisfies the -requirements 
of low-cost, speed and simplicity. 

The results of the empirical research show that there is a clear need for a 
special money debt collection procedure in the Netherlands. The most 
important conclusion of the research is that money claims form the largest 
part, more than 85 percent, of the total number of civil claims that are 
brought before the courts. Approximately 80 percent of these money claims 
- claims for maintenance excluded - fall within the definition of indefensible 
money debt collection: either the judgment is awarded after a default, or the 
debt is recognised, or the action is withdrawn. Court practice in Amsterdam 
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demonstrates that creditors make efficient use of the accelerated procedures 
developed for instituting money claims. 

On the basis of the empirical research and the comparative law research, a 
design for a special procedure for money debt collection is sketched in 
which the framework of such a procedure is indicated. As far as the law of 
procedure is concerned, the most important distinction between the money 
debt collection procedure and the normal court procedures is the absence of 
the adversarial position of the parties. In the money debt collection 
procedure the debtor will not be heard. The protection of the debtor is 
secured through the fact that, after the claim has been awarded, the debtor 
can subsequently use a simple procedure to submit a defence. As a result of 
this defence, the non-adversarial procedure transforms into and will continue 
as an adversarial procedure. Here, a reversal of the procedural initiative is to 
be found. The creditor who has brought his claim before the court and who 
believes that his claim cannot reasonably be contested only needs to see 
whether the debtor will submit a defence. 

The procedure for the collection of indefensible money debts described 
above would benefit the interests of both the creditor and the debtor: the 
creditor has a cheap, quick and simple means to obtain an enforceable 
judgment for the collection of money debts if these cannot reasonably be 
contested; the debtor is protected against frivolous claims because he can 
easily convert the debt collection procedure into an adversarial court 
procedure. In this way, the money debt collection procedure satisfies the 
requirement of 'equality of arms', a guarantee which is clearly lacking in 
the out-of-court debt collection procedures. 
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f

• 

ormulier 
• inleidend processtuk 

- schriftelijke eis 
• verzoekschrift 

voorafgaande aanmaning 
Rechtsmiddelen 

Einspruch (D) 
Einspruch (0) 

-, Opposition (F) 
- verweer 
- verweerformulier 
- verweertermijn 
- verzet (B) 
- verzet (N) 
- Widerspruch (D) 

Rechtsongelijkheid 
Rechtspfleger (D) 
Rechtspfleger (0) 
Rechtsvergelijking 
Regionaal procesrecht 
Rolzitting 
Schuldsanering 

- sregeling 
Commissie, zie: Commissie Schuldsanering 

• Wetsvoorstel 
Sommatie 
Soll-konzept, zie: automatisering 
Spoedvoorzieningen 	30, 32, 111, 112 e.v., 
Stroomlijning civiele procedures 
Substitutiehypothese 
Summiere procedure 
Tenuitvoerlegging, zie: executie 
Toegang tot de rechter, grondrecht van 
Valuta 
Vastrecht 	 19, 35, 38, 41, 56, 62, 66, 
Vereinfachungsnovelle 

Trefwoordenregister 

33, 34, 35 

25, 33, 35-37, 38, 40, 66, 90, 104, 
134, 135, 135, 151 
266, 273, 275, 292 

23, 301, 308, 309, 317 
113, 134, 190, 275, 292, 316 

23, 35 
15, 18, 61, 241-242, 273 

273, 274-275, 293, 316 
195 
195 

209, 213, 215-216 
232, 241, 245, 246-247 

171, 320, 323-325 
193, 319, 320, 323, 325 

67, 320, 322, 324 
278 

15,26 • 
193-194, 195, 298 

69, 158, 307, 330, 331 
174, 180, 186-187, 290, 310, 319 

209, 211, 221, 290, 310, 319 
5, 6, 10, 163-172 

45, 69, 159 
91, 32, 53, 113, 138 

74 
70, 75-78 

75-78 
88 

225, 248, 305, 307, 330 
65 
51 
12 

9, 306 
187, 313, 315 

112, 121, 126, 131, 326 
174, 181-184 

379 



Trefwoordenregister 

Vermogensrechtelijke vordering 
Verzending inleidend processtuk 

• aangetekende 
• betekening 
• dagvaardingsexploit 

deurwaardersexploit 
f

• 

ormulierdagvaarding 
• `Zustellung' (D) 

`

• 

Zustellung' (0) 
Vonnis 

• gezag van gewijsde 
• kracht van gewijsde 
• verstek- 

-, voorlopig uitvoerbaar 
Voorlopig bevelschrift 
Voorlopige voorzieningen procedure 

- ter incasso 
-, 'loss& 
• niet eens verklaring in 

Werkbelasting 
Zivilverfahrensnovelle 
Zuivering 

380 

3, 15, 18, 

1, 156, 175, 287 

25, 33, 35, 38, 40, 61, 321 
21, 23, 33, 100, 321 

30, 37 
30, 35, 38, 55, 61, 134, 321 

33, 35, 134, 322 
192-193, 293, 294 
214-215, 293, 294 

30 
43, 57, 64, 251 

195 
26, 40-41, 56, 58, 112, 276, 289, 305 

195, 323 
309, 310, 318-323 

3, 4, 24, 26-32, 38, 64, 65, 68, 70, 
93, 113 e.v., 137-139, 305 

31, 111 e.v. 
31 

26, 32, 65, 155 
15, 22, 27, 287, 303, 308, 319, 325 

208, 209 
146 



BIJLAGE 1 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Kantongerechten (exclusief pachtzaken) 

Dagvaardingen Rechterlijke bevelen 
tot betaling 

ingediende verzoeken 

• 

ingediend 

24930 
19549 

20964 
33444 
44031 
56619 
55327 
54646 
54915 
52278 
52574 
51884 
50443 
53358 
56858 
53655 
53478 
55466 
55902 
56203 
55647 
52908 
54901 
57882 
60108 
64670 
69426 
83717 
86823 
90076 
90685 
88948 
90060 
87293 
90961 
92946 

101027 
116033 
130668 

• 
• 

74065 
85099 
87521 
73178 
87551 
91907 
89001 
87090 
86336 
79408 
83337 
79925 
90606 
92570 
95044 

102887 
102348 

Dagvaardingen 

afgedaan 
(eindvonnis) 

21568 
16323 

15219 
26891 
34791 
43258 
45319 
46173 
45314 
44213 
45609 
45528 
44763 
46760 
50082 
47922 
47017 
49843 
50593 
48676 
49505 
47337 
49150 
51776 
53736 
57892 
62192 
74081 
77020 
80910 
82237 
79841 
79838 
77467 
80494 
81630 
89090 

101455 
117785 

Uitgevaardigde 
betalingsbevelen/ 
kleine geld-
vorderingen 

26049 
41644 
40849 
39275 
43345 
43949 
50546 
63411 
60292 
61981 
65056 
65988 
68637 
51604 
46356 
52755 
64451 
65897 
54601 
63227 
62404 
64636 
62762 
63737 
55916 
59326 
54876 
63735 
65119 
62922 
68179 
71113 
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1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

382 

Kantongerechten (exclusief pachtzaken) 

Dagvaardingen 	Rechterlijke bevelen 
tot betaling 

ingediend 	ingediende verzoeken 

139762 	101692 
135655 	61865 
138935 	56130 
137109 	47772 
132960 	40194 
145925 	37205 
153205 	35001 
166671 	36207 
182614 	29572 

N.B. `-' - geen gegevens bekend 
Bron: CBS 

Dagvaardingen 

afgedaan 
(eindvonnis) 

125998 
126268 
128401 
126430 
122904 
132855 
140588 
151640 
158140 

Uitgevaardigde 
betalingsbevelen/ 
kleine geld-
vorderingen 

71438 
49306 
39496 
35940 
28633 
27100 
25034 
27361 
21317 



BIJLAGE 2 
Civiele contentieuze zaken ingediend in 1993 en 1994' 

Instantie 	 1993 	 1994 

Kantongerecht totaal 	 259.000 	265.700 
waarvan: 

via deurwaardersexploit 	237.200 	243.500 
via dagvaardingsformulier 	12.400 	 11.100 
voorlopige voorzieningen 	 8.200 	 9.600 

Arrondissementsrechtbank 
inclusief korte gedingen 	 52.000 	 52.000 

Faillissement 	 13.182 	 13.031 

Gegevens: Burgerlijke en administratieve rechtspraak .  1994, CBS 1995. 

Bij het afsluiten van het onderzoek op 1 mei 1996 waren nog geen gegevens over 1995 
verkrijgbaar. 
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BIJLAGE 3 

02 

ETAn dos 
Bezirksgericht 

BITTE ERLAUTERUNGEN BEACHTENIT 
Zutreffendes ankreuzen 

PARTEIENGND DEREN VERTRETER 

)1 KLAGER 
Familienname, Titel. Vorname und Beschaftigung ODOR Firma usw 

Strode. Hausnummer. Stiege, TOrnummer 

PLZ on 

Sonstige Angaben 

KaGER 

KLAGEVERTRETER 

BEKLAGTER 	 Code 

fl  BEKLM3TENVERTRETER  

Famiiiennarne.Titel, Vorname und Beschaftigung ODOR Firma use 

StraBe. Hausnummer, Stiege. TOrnummer 

PLZ on 

Sonstige Angeben 

KLAGER 	 U BEKLAGTER 

KLAGEVERTRETER 	F-1 BEKLAGTENVERTRETER 

PLZ 

WEGEN 

(MAHN)KLAGE 
WEGEN GELDLEISTUNGEN 

(Bel umgestellten Genchten nur einfach einbr(ngen.) 

L:211 Streitgegenstand, Streitwert in OS 

saw mebengebohren 

PSK-Nummer 

erlaBt 

Code 

Firma usw 	

n KLAGEVERTRETER n BEKLAGTENVERTRETER 
Familienname, Titel. Vorname und Beschaftigung ODOR Firma usw 

 I  

Code 

Familienname, Tito!, Vorname und Beschlittigung ODER Firma usw 

Strode, Hausnummer, Stiege, TOrnummer 

On 

Sonstige Angaben 

Gilt bei Rechtsanwalt oder Notar: Vollmacht wurde 
einschlieBlich der Vollmacht, den eingeklagten Betrag entgegenzunehmen. 
GemilB § 19a RAO wird die Bezahlung der Kosten zu Menden 
des Klagevertreters begehrt. 

G-Irokonto-Nummer 

Unterschriblen) des (der) Klagerts)/Klagevertreters 

• (GebOhren) Fehlbetrag 	vorgeschrieben 

Gerichtskostenmarken oder Freisternpelabdruck 

Nur corn Gericht auszuf011en1 

AZ 
Eingangsvermerk 

KLAGER 	 BEKLAGTER 

Street,. Hausnummer, Stiege. TOrnummer 

PI2 	 Ort 

Sonstige Angaben 

KLAGER BEKLAGTER 	 Code 

fl KLAGEVERTRETER 	fl BEKLAGTENVERTRETER 
Familienname. Mel Vorname und Beschettigung ODER Firma usw 

StraBe. Hausnummer, Stie9e. TOmurnmar 

P12 On 

Sonstige Angaben 

Nur vorn•Cericht 
auszuliillen! 

Code 

385 



KAPITALFORDERUNG 	 Began wird. °WM) bekleSten ParIOW vs wwetaillen Hand) eutortrieen thole) klependen 

Pedigree) Nem 141.0.1 di. Knottelforderung nen Sinew and Kasten to =Wen. 

• ZINSEN 	 = 	Dean pro Jar 	 LJJ 	born pro Menet 

airmen In c 	aim (Bairn le 101 	 eb (13*miel 	 tale Odom) 	 UM In • 

brientInSen In % so Kimmateoune 

KOSTEN 
DD 	Plormarnoeen TP 2 	 OD 	Nefrnalkoeten 1V3 	 OD 	ohm UM 

sonde. 44releeee/KoStan 	 ',Wrap in as  

, 
Cols 	AnOmben Ober Bettellung/Aultragebestatioun/Pleldore 	name., win«) 	 ()stem bra Ettreum 	 Ferdefolig bow Ant- 
cue An. 	isamenp/Were/ForperungiMwt. ode pschlgeg•nstend/ 	Reennung/Pollzaer  	borderer,. le 09 
*ONO* EreignienertegTenahlung/SchuIdeernitms 	

1(011104./.00 	 mm) 	 Vie 

Oer irinimitlegte Oohed wade Vett Falligkeli nicht getablt 

386 

KLAGEBEGEHREN 

01. kleperodele) PerislIen) beantregt Meantregenja Ihr (IMoen) eine volletreckbere Ausferligung des efleeeenen Zahlungsbefehle zuzutletken. 

S ACM VERN A LT 
ANGABEN ZUR ZUSTANDIGKER 
Nur dann aueoACIllen. MAO IS* benixiere Zuelandigken pawl gemacht wird, die Wen nIcM whim mg den Anyben turn Wonnenz oder 
gwortemlIchen Aulenthalt Oder Sna des BeIdagten iqolbt 

NI Ca 

MU word. Ed011ungeort wrelnbart 

Ma *nu Unielleon Otte 041 der ScnadenatulOgeral 

• Sc On des Mlet-/PecMgegenstande 

[ IGI  eurde ale ClerIchtstland nrelnbart 

Vor bin, pleichteltip mit Obersendung der Were wurde die Paktum 

mil dem Vernier* unbeelletimdrig engenommen. Saar und 

*leper en dem Men an0e9ebenen Oft 

BESCHREIBUNG UND HOHE DES ANSPRUCHS 

Kurtheteichnunpen Modena 
01 Lielerungaltautprele 
02 Werklohnhlonorsr 
03 Vereorgungeleislung ICIat Strom uvw) 
04 WasICherungsvertras (Prin.) 

05 Senna; (ReagiOnsvemeinschala Vereln seen 	09 mlete/Pechla3.notrungee011elt 
06 O•rlehen/Kredlt/00r9echat 	 - unbetwegildw Sac*. 
07 Schaden raw Verkehreuntell 	 10 Miele - beereglIche Fischer) 
00 Soisetiger &Peden...eat/ 	 11 kletawriteleederungsredM1 (EntSertfSplbeen) 

Gewahrleietungurrepruch 	 12 Sonic.. UmsenreIbung dee MepruChe 



Code den 	 WeHere Angaben zu den BoweJaen (Name. Adresse. Bezelchnung. Fachgebiet usw) 
Bowel:lea 

I22 Coda O. Hefting 	 Famlhennemp TItel. Vomeme oder Firma der &Winston 

)431m Fekiabeschriebene Anspruch lit auf den/the Wiper Obergegangen durch 

Abtretuail 02J Zahluntz/Elnlaaung Fri  gertchtlIche (exekutIve) Oberweleung 

FrChem (klubiper (FemnIonnerne. MK Varner.* oder Finns). be perIchelcher lesekutiver)Oberweisunp der Fordelunp wen GerIcht.Geschettezehl und Dakar der Eselcueonebewegung 

[121:ED Dillon In der 1101se des Im Klagebegehren angegebenen Zia...plus 	 ED it, ZsMunaverzug wurde zumindest durch euttallende tiorplosacken 
wurden verelnben. 

3D 2:1.kla.p:englenPArntel AtIzIn sen liZeentrti:nteldmInel su dem Im Klegebegehren 	 Fri Twurog.14=szv.14: N. :=Igkelt der Krednauhushme 

Dieklagende Parte? nlmmt elnen Kredn In Anspruch, der zumIndesi die Halm 
:0 vr Klagtr:garrht and der mit dem . Kledebegehren angetChrten 

HAFTUNG DES/DER BEKLAGTEN 
Hier *Ind our Beklagte anzutahren, die els persanlIch hattender GeSellechafter, ale Barge (und Zahler), els Fahrzeughetter ode? els Verslcherer Want warden. 

Kurzbezelchnungea (God..): 

P perwanach haftender Gesellechatter 

Z Barge und Zahler 

FORDERUNGSOBERGANG 

ANGABEN ZUM ZINSENBEGEHREN 
Nur auezufallen, wenn andere els dle geeetzlIchen ZIneen begehrt werden. Die geeetzlIchen ZIneen betre;.en 4%; be? beklereeltlgen Hendelageschaften 5%; 
bel Wecheel- und SchecIddagen 6%. 

BEWEISE FOR DIE RICHTIGKEIT DES VORBRINGENS 

Kurzbezelchnungen (Codee): 
PV Parteiemremehmung 
UR Urkunden 
ZG Zeugen 

WEITERES VORBRINGEN 

B Barge 

F F•hrzeughatter 

V Verelcherer 

SV Sachverstendige 
LA Augenachein 
SO sonatige 
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ERLAUTERUNGEN FOR DIE KLAGENDE PARTE! ZUM KLAGSFORMBLATT 

Dienes Formblatt Man our tar (Mahn-)Klagen venventlet war-
den, mit denen Russet"! Manch die Zahlung eines 30.000 
nIcM Oberstalgenden GeldbetregS (der ohne ZInsen und Ka-
sten zu twrechnen 1st) begehrt vArd. 

Zutreff endes slim vorgesehenen Kestchen pg anzukreuzen. 

Solften UnIderhenen be' der Am:attune des Formblatte beats-
hen, Kamen SW beim zustlindlgen Bezirkegericht (alehe un-
ten Punkt g odor bel dam BezMurgericht. In dessen Soren-
gel Si. sich authelten. em Amtetag unentgeglich RecMsaus-
kuntt einholen. 

Partelen, dle nicht durch amen Rechtermwalt wartreten 
skid, Omen Klagen bel dem Bezirkagedcht, in demon 
Sprengel Sle sigh aufhaften, mOndliah zu Protokoll ge-
ben. 

Die im Wee/1de° angegebenen Nummem beziehen Inch auf 
das Formistatt. 

col 
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In dlesem Feld at des zustlintlige Bezirksgedcht anzu-
geben. Grundsetzlich let des GedcM zustandlg, In des-
gen Sprang., der Beklagte semen Wohnsltz oder sei-
nen gewOhnlichen AufeMhalt hat. Ansonsten bine g 
beachten. 

Blue die Partelen und deren Vedreter In 'oleander Rel-
henfolge angeben ,  

KIliger 
• Klagevertreter 

Beklagter 
Beldegtenvertreter 

In ersten Feld von 	muS jedenfalls em n Klager tinge- 
geben warden. Die anderen Felder cannon In der ober' 
angelOhnen Reihenfolge ter alle Partition bzw.Vertreter 
venvendet warden. 
En Code Mt nur bel Rechtsanwalten bzw. denn anzuge-
ben, wenn einemMeer vom GeriChtelnCode zugewle-
sen wurde. 
In der letzten frelen Zelle unter der Adresse ('sonstige 
Angaben") 1st erlorderlichenfalls ein Venreter eine, 
Panel anzugeben (Mem gesetzlicher Venreter, Sach-
waiter, Organ inner juristischen Person usw.). wenn an 
diesen keine Zustellungen vorzunehmen sind; 
wenn dieser wlederum vertreten 1st (28 durch elnen 
Rechtsanwelt oder N °tan . In diesem Feld kOnnen ouch 
zusatzliche Angaben zu dieser Panel ffszw. den Verne-
tor) gemacht warden (zI3 em n 'Merrier Ordnungsbegdff 
des Klagers oder seines Vertreters). 
Sind an einem Venahren mehr ale die am Formblettvor-
gesehenen Partelen und Venreter beteiligt - also mehr 
Ns ford Personen anzugeben -, so kann zur Farther-
rung em Bellageblatt verwendet werden. In diesem Fall 
1st in einem der Felder "Sonstige Angaben" der Ver-
mark: "Fonsetzung auf Beiblett -  anzubringen. 

05 

co 

cm 

ZPForm Mb lErlauterungen air die klagende Partei rum Klagsformblati in ADV-Mahnverlehren. 

Ed. 11.658b/I - I 2185 

Ale Streltwart leider Wender Klegstordertmg In OS oh-
n. Zinsen und Kasten einzutragen. Wird sine Fords-
rung In (liner fremden Wahrung geltend gemacht (dB 
1000 DM). so let der Streltwert, insbesondere far die 
GebOhrenberechnung. such In OS anzugeben. 

DMus Vorbdngen gilt our bel Vertretung der(s) KIS-
ger(e) durch einen Rechtsanwalt oder Wotan degehe -
nentalls kOnnen such bel Vertretung durch omen 
RecMaanwalt odor Notar Strelchungen vorgenommen 
werden. Ire Fall der Vortretung durch einen sonstlgen 
Bevoilmitchtlgten 1st die entsprechende Urkunde (Voll-
macht) beizulegen. 

Nur dann, wenn theses Feld ausgef011t wird, Kann an 
den Baldpate,' glelchzeitlg mit dem Zahlungsbefehl emn 
Erlagscheln zur Elnzahlung der Forderung,abgeterflgt 
warden. Des '(onto der klagenden Panel bre., wenn 
Mese vertreten Mt, das Konto des Klagevertreters (die-
ser muB bevollralchtigt seln, den eingeklegten Betrag 

. entgegenzunehmen) mat anzugeben. 
let der )(lager (Klagevertreter) Inhaber eines Kontos bet 
der Osterreichischen PostaParkasse. so  1st Im entsPre-
chenden Feld nur die PSK-Kontonummer anzugeben; 
WM die Obenveisung nut em n '(onto eines anderen Kre-
dituntemehmens erwOnscht, so Mt sue technlschen 
GrOnden die PSK-Kontonummer des betreffenden Kre-
dituntemehmens und die Girokontonummer des '(la-
gers (Klagevertreters) bei diesem Kredltunternehmen 
artzugeben. 

Ale Kapitanorderung let der von" Beldagten geschulde-
te Betrag Ogle elle NebengebOhren (Zinsen. Kosten) 
anzugeben. 

Mehr bzw, andere ale die gesetzlichen ZInsen kOnnen 
nur geforden werden, wenn dies entsprechend be-
grOndet wird (slehe dazu D)• Die Spalte 'US( in Sr ist 
dann auszukillen, wenn zusatzlich Umsatzsteuer aus 
den Zlnsen begehrt wird. Es Ist dann der Mr die jewelii-
ge Forderung zutreffende Urnsatzsteuersatz anzu-
Saban, 

Normalkosten al> 2 Oder TP 31 kOnnen nur bei Vedre-
tuna durch amen Rechtsanwalt, Neter odor die Finanz-
prokuratur verlangt werden. Sonst kOnnen nur Baraus-
laden (Gerichtskostenmarken, sonstige Spesen) ver-
tenet warden, wobel die Art der Austade und deren 

anzugeben sind. Welters Kerman unter "Sonstige 
AuSlagen .  auch she Leistungen verzeichnet werden, 
die nicht Im Normalkostentarif enthatten sind. 
Normalkosten warden Inner mit Umsatzsteuer berech-
net, wenn nicht des Kastchen "Ohne USt' angekreuzt 
wird (bei vorsteuerabzugsberechtigten Klagern 1st die-
sels Feld anzukreuzen). 

432. 433e PO 

Sine wenderd 



Die besondere ZustAndigkeit 1st hler durch Elntragen 
des entsprechenden Ortes (ehva des Unfallortes), 
mOglichst samt Postleitzahl, und durch Ankreuzen des 
zutreffenden Zustandigkeitstatbestands anzugeben. 

Wird eine Gerichtsstandvereinbarung (G) geltend ge-
macht, so muB diese Urkunde der Klage samt einer Ab-
schrift fOr jeden Beklagten beigelegt sein. 

ErgIbt sich eine besondere ZustAndigkeit des Gerichts 
aus anderen als den bei den KAstchen E, F, G, M,und U 
angefOhrten UmstAnden, so sind die entsprechenden 
Angaben im Feld I] einzutragen. 

In Frage kAmen beispielsweise folgende Angaben: 

ZustAndigkeit wegen anhAngigen Verlassenschafts-
verfahrens AZ ... A .....J.... des Bezirksgerichts 
Niederlassung der beklagten Partei in 	 ; 
ZustAndigkeit far Zweit- und Drittbeklagten infolge 
Streltgenossenschaft; ZustAndigkeit infolge Widerkia-
ge zum Verfahren AZ ...0 _L.. des Bezirksgerichts ; 
die beklagte Partei hat in ....... Vermagen, nAmlich ........ 

In der ersten Spalte (Code des Anspruchs) soil die Zahl 
angegeben warden, die nach der darOberstehenden 
Aufstellung den Grund des klAgerischen Anspruchs 
bezeichnet. Es kOnnen verschiedene AnsprOche nebe-
neinander geltend gemacht werden, die jeweils mit der 
auf sie zutreffenden Nummer zu kennzeichnen sind. 
Mit der Anspruch unter keine der hier angefOhrten 
Kurzbezeichnungen oder bereitet die Zuordnung 
Schwierigkeiten, so kann in der ersten Spalte der Code 
12 angegeben werden. 

In den beiden Spalten "Angaben Ober Bestellung ..." 
und 'Nummer der Rechnung ..." 1st das SchuldverhAlt-
nis so eindeutig (unverwechselbar) zu bestimmen, daB 
es - such bei nachtrAglicher PrOfung - von einem ande-
ren zwischen den gleichen Parteien bestehenden 
SchuldverhAltnis unterscheidbar 1st. 

In der letzten Spalte ist die Forderung (bzw. sind die 
Forderungen) anzugeben, wobel dieser Betrag (die 
Summe dieser BetrAge) den im Klagebegehren als Ka-
pitalforderung geltend gemachten Betrag ergeben 
muB. Werden mehrere Forderungen eingeklagt, so slnd 
diese gesondert anzuf0hren. 

Beklagte, die aus einem unmittelbaren Rechtsverhaft-
nis zum KlAger belangt werden (zB well sie diesem de-
genOber eine vertraglich festgelegte Verpflichtung 
nicht eingehalten oder ihm schuldhaft einen Schaden 
zugefOgt haben), brauchen hier nicht mehr angefOhrt 
zu werden. 

Dieses Feld 1st auszuf011en, wenn auf der GlAubigersel-
te salt Entstehen der Schuld em n Personenwechsel 
stattgefunden hat, etwa well die Forderung abgetreten 
oder eingelOst wurde, von Gesetzes wegen Obergegan-
gen 1st oder gerichtlich (exekutiv) Oberwlesen wurde; 
die entsprechende Variante 1st anzukreuzen. 1st die 
Forderung aus anderen als bei den KAstchen A, Z und E 
genannten GrOnden Obergegangen, so sInd die ent-
sprechenden Angaben im Feld 151 einzutragen. 

Warden die im Feld [7] angefOhrten Zinsen aufgrund ei-
nes Vertrags begehrt, so 1st das KAstchen V anzukreu-
zen. Warden die Zinsen als Schadenersatz begehrt, so 
mOssen die zutreffenden KAstchen nut dann ange-
kreuzt warden, wenn im Feld]] ein hOherer Zinssatz als 
der gesetzliche begehrt wird. Die Behauptungen bei 
den KAstchen S und U sind zustitzliches Vorbringen zu 
den Angaben bel A und K; mehrere Angaben sind zu-
lAssig. 

Hier sind die Beweismittel anzufahren, deren sich der 
KlAger zum Nachweis seiner Sachverhaltsbehauptun-
gen zu bedienen beabsichtigt. 

Dieses Feld tann verwendet werden, wenn der im 
Formblatt vorhandene Platz fOr die einzelnen Angaben 
nicht ausreicht oder zustitzliches Vorbringen fOr not-
wendig erachtet wird. lm Fall der Fortsetzung ist ein ent-
sprechender Verweis aufzunehmen (zB "Fortsetzung 
zu 	-). 

389 



CURRICULUM VITAE 

Na haar middelbare schoolopleiding aan De Werkplaats Kindergemeenschap 
te Bilthoven en het Amersfoorts Lyceum en na een jaar studie aan het 
Albertus Magnus College te New Haven MA, U.S.A., studeerde Mirjam 
Freudenthal aanvankelijk wis- en natuurkunde (1961-1963) en vervolgens 
culturele antropologie (1963-1969) aan de Rijksuriiversiteit Utrecht. Na 12 
jaar verbonden te zijn geweest aan de Stichting Jenaplan startte zij in 1981 
haar studie in de rechtswetenschap aan dezelfde universiteit, waar zij in 
1985 met genoegen afstudeerde in de studierichting Nederlands recht. Zij is 
sindsdien als docente burgerlijk procesrecht werkzaam in Utrecht - met een 
korte tussenpoos in Leiden - en is sinds september 1992 voor een belangrijk 
deel van haar werktijd belast geweest met het door het ministerie van 
Justitie gevraagde onderzoek naar een nieuwe incassoprocedure. 

Zij publiceerde reeds eerder in binnenlandse en buitenlandse tijdschriften 
over onder andere het burgerlijk procesrecht en het familierecht. 

391 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196

