Rechtbank van koophandel te Dendermonde, vonnis van 13 mei 2008
EET-verordening – Waarmerking als EET is geen rechtsprekende handeling
Règlement TEE – L’authentification en tant que TEE n’est pas un acte
judiciaire
A/08/849
IN DE ZAAK VAN:
[…], BELGIË,
tegen
[…], NEDERLAND, […], verwerende partij, die niet verschijnt.

I. DE VORDERING EN DE PROCEDURE.
De vordering van eisende partij is ingeleid bij dagvaarding betekend op 6 maart 2008.
Eisende partij vordert de veroordeling van verwerende partij in betaling van 5.032,27 EUR, meer de
verwijlintresten aan 10% op de respectievelijke factuurbedragen vanaf hun respectievelijke vervaldata
tot 6 maart 2008 en van dan af meer de gerechtelijke intresten op 5.032,27 EUR tot de dag der
algehele betaling meer de gedingkosten en aan het vonnis een executoriale titel te verlenen.
[…]
II. BEOORDELING.
Dat de betekening van de kennisgeving voor de terechtzitting van 10 april 2008 rechtsgeldig is
gebeurd.
Dat op grond van de voorgebrachte stukken blijkt dat het geschil tot onze bevoegdheid behoort.
De vordering om het vonnis als executoriale titel te willen waarmerken in de vorm van het in bijlage I
van de Verordering (EG) 805/2004 opgenomen standaardformulier kan niet worden toegestaan.
De waarmerking als Europese executoriale titel is geen rechtsprekende handeling, zodat de rechtbank
terzake eisende partij moet verwijzen naar de hoofdgriffier van deze rechtbank (zie ministeriële
omzendbrief 22 juni 2005 - BS 28 oktober 2005, 47044).
De vordering komt voor het overige grond van de voorgelegde stukken gegrond voor.
III. BESLISSING.
Het vonnis wordt uitgesproken bij verstek.
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De vordering is ontvankelijk en gegrond zoals hierna vermeld.
De rechtbank veroordeelt l[…] om te betalen aan N. V. […] de som van 5.032,27 EUR, meer de verwijlintresten aan 10% op de respectievelijke factuurbedragen vanaf hun respectievelijke vervaldata tot
6 maart 2008 en van dan af meer de gerechtelijke intresten op 5.032,27 EUR tot de dag der algehele
betaling en tot de kosten van het geding, tot op heden begroot op 280,95 EUR dagvaardingskosten en
500,00 EUR rechtsplegingvergoeding, meer de eventuele kosten van de betekening in het buitenland.
Wijst het meergevorderde af als ongegrond.
Staat de voorlopige tenuitvoerlegging van huidig vonnis toe.
[…]
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