Rechtbank van koophandel te Antwerpen, vonnis van 27 januari 2014
Europese Executoriale Titel (EET) – Verordening nr. 805/2004 – a.) artikel 6 –
waarmerking als EET - b) minimumnormen – artikel 19 – procedure tot
heroverweging – niet aanwezig in Belgische rechtsorde
Titre exécutoire européen (TEE) – Règlement n° 805/2004 – a.) article 6 –
certification en tant que TEE – b.) normes minimales – article 19 – procédure de
réexamen – réexamen pas possible dans l’ordre juridique belge

In de openbare terechtzitting van de twintigste kamer van de rechtbank van koophandel van
het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, waar zitting hadden: Y. Van Weert:
Ondervoorzitter, Voorzitter van de kamer; L. Spooren: Rechter in handelszaken, G. Caulier:
Plv. Rechter in handelszaken, G. Brusselaers: Griffier.
In de zaak nr. […],
De naamloze vennootschap D., waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te […] en met
ondernemingsnummer […];
eisende partij, vertegenwoordigd door Mr. M. De Leur loco Mr. V. De Donder, advocaat,
kantoorhoudende te 9200 Dendermonde, Sint-Gillislaan 36
tegen

H., waarvan de vennootschapszetel gevestigd is in Frankrijk te […], ingeschreven in het
handelsregister te […] onder het nummer […], BTW-nr. […];
niet verschenen gedaagde

Gezien de geregistreerde inleidende dagvaarding betekend op 20.11.2013.
Overwegende dat de eis gesteund is op onbetaalde facturen.
Overwegende dat overdreven intresten moeten worden herleid tot de interestvoet bepaald in
art. 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand
bij handelstransacties, overeenkomstig art. 7 van deze Wet.
Overwegende dat een overdreven schadebeding wordt herleid tot 10%, overeenkomstig art. 7
van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij
handelstransacties.
Met betrekking tot de vordering tot het afleveren van de Europese Executoriale Titel,
Artikel 6 van de Verordening (EG) nr. 805/2004 van het Europees Parlement en de Raad van
21 april 2004 tot invoering van een Europese Executoriale Titel voor niet betwiste
schuldvorderingen, hierna EET-Vo. vermeldt als één van de voorwaarden voor waarmerking
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als Europese executoriale titel dat "de gerechtelijke procedure in de lidstaat van oorsprong aan
de in hoofdstuk III gestelde vereisten voldeed, wanneer het gaat om een niet-betwiste schuld
in de zin van artikel 3, lid 1, onder b) of c)."
Overeenkomstig artikel 19 van de EET-Vo. dient de gerechtelijke procedure in België aldus te
voorzien in minimumnormen voor heroverweging in uitzonderingsgevallen d.w.z. dat de
schuldenaar om heroverweging kan vragen wanneer aan volgende voorwaarden is voldaan:
a) i) betekening of kennisgeving van het stuk dat het geding inleidt of een gelijkwaardig
stuk, dan wel in voorkomend geval, van de dagvaarding of oproep voor een terechtzitting
is geschied op een van de in artikel 14 vermelde wijzen en ii) betekening of kennisgeving
buiten zijn schuld niet zo tijdig is geschied als met het oog op zijn verdediging nodig
was, of
b) de schuldenaar de vordering niet heeft kunnen betwisten wegens overmacht of wegens
buitengewone omstandigheden buiten zijn wil, mits de betrokkene in beide gevallen
onverwijld handelt.
De rechtbank is van oordeel dat het Belgisch recht niet voorziet in een
heroverwegingsprocedure zoals vereist krachtens de EET-Vo. Zo laat de verstekprocedure, de
schuldenaar, nadat de verzetstermijn is verstreken, niet steeds toe nog een rechtsmiddel aan te
wenden, in alle gevallen hij zich in de voorwaarden voor de heroverweging zou bevinden. De
interpretatie door de rechtspraak van het begrip "overmacht" doet hieraan geen afbreuk. Ook
de procedure van herroeping van gewijsde biedt, gelet op de specifieke
toepassingsvoorwaarden, niet de vereiste waarborgen.
Overeenkomstig de 19de overwegingen behelst de EET-Vo. geen verplichting voor de
lidstaten hun nationale wetgeving aan te passen aan de procedurele minimumnormen die in
deze verordening zijn vastgesteld. Zij verschaft daartoe wel een prikkel, door een snellere en
efficiëntere tenuitvoerlegging van beslissingen in andere lidstaten slechts mogelijk te maken
indien aan deze minimumnormen wordt voldaan.
De Belgische wetgever heeft haar wetgeving niet aangepast en zich beperkt tot het opstellen
en publiceren van de omzendbrief op 22 juni 2005. Bij gebreke aan aangepaste wetgeving kan
de rechtbank het vonnis niet waarmerken als Europese Executoriale Titel.
Het Belgische recht kent dus geen procedure van 'heroverweging' zoals in geval van art. 19.1
a Verord. Eur. Parl. en Raad E.G. nr. 805/2004, 21 april 2004 tot invoering van een Europese
executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen hetgeen betekent dat de rechtbank dit
vonnis niet kan waarmerken als Europese executoriale titel (Kh. Hasselt (1e k.) nr. 06/0247, 1
februari 2006, Tijdschrift@ipr.be 2006, afl. 1, 53 en http://www.ipr.be/ (4 mei 2006))
Overwegende dat de eis rechtmatig en gegrond voorkomt, zoals hierna vermeld.

OM DEZE REDENEN
De rechtbank maakt melding van de toepassing van de artikels 2, 34, 36, 37 en 41 van de wet
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, gewijzigd bij de wet van 10
oktober 1967, houdende het Gerechtelijk Wetboek.
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Rechtdoende bij verstek.
Verklaart de vordering ontvankelijk en gegrond als volgt:
Veroordeelt gedaagde om aan eisende partij te betalen de som van € 1.955,00, vermeerderd
met een schadebeding van 10% en vermeerderd met de verwijlintresten berekend aan de
intrestvoet zoals bepaald overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 op de
betalingsachterstand bij handelstransacties op de respectieve factuurbedragen vanaf de
respectieve vervaldata der facturen tot 18.11.2013 en met de gerechtelijke intresten op de
hoofdsom vanaf de dag der dagvaarding.
Veroordeelt gedaagde tot de kosten van het geding deze tot op heden aan de zijde van eisende
partij begroot op € 441,63 kosten dagvaarding en rolstelling, kosten betekening in buitenland
p.m. en € 220,00 rechtsplegingsvergoeding.
Verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Ondertekeningen
G. Brusselaers
G. Caulier
Y. Van Weert
L. Spooren
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