brieven

colofon

De redactie behoudt zich het recht voor reacties en brieven in te korten.

Verkeerd beeld
van grensoverschrijdend
incasseren
In het vorige nummer gaf de heer M. Muller een verkeerd beeld van de Europese
betalingsprocedure (Advocatenblad, 2008-7,
p. 270-272). Allereerst zegt Muller dat de
EBB-Vo geen beleidsmarge kent, maar de
EBB-Vo laat een aantal punten open en
verwijst naar het nationale recht. Bovendien zijn een aantal vragen in de EBB-Vo
zo geregeld dat zij de lidstaten de ruimte
geven om een eigen nationale regeling
in te voeren, bijvoorbeeld de toetsing
van de verzoeken: een onderzoek naar de
gegrondheid of is het voldoende als de
vordering aannemelijk is?
Verder schrijft Muller dat het Europese betalingsbevel bij de rechter wordt
ingediend, maar EBB-Vo geeft ook de
ruimte om de procedure bij een griffier
in te dienen. Binnen het Duitse Mahnverfahren gebeurd dit bij de zogenoemde
Rechtspfleger of de Urkundsbeamter, met
als doel om zo de rechters juist niet met
bulkzaken te belasten en de procedure
aanzienlijk te versnellen. En indien lidstaten voor een uitgebreide elektronische
betalingsbevelprocedure kiezen, is een
afwikkeling met tussenkomst van een
rechter niet mogelijk.
Muller vraagt aan het einde of het
incasso-kort geding niet door de EBB kan
worden afgelost. Het incasso-kort geding
heeft als procedure voor de gerechtelijke
inning van onbetwiste geldvorderingen
in Nederland aan belang verloren. Het
wordt slechts in een enkele rechtbank
wordt uitgevoerd, en de Nederlandse
wetgever heeft bij de implementatie van
de betalingsachterstandenrichtlijn niet
het incasso-kort geding als de procedure
tot de inning van onbetwiste geldvorderingen aangewezen, maar de gewone
dagvaardingsprocedure. Daardoor geeft

Muller een incorrect beeld van de huidige
Nederlandse situatie.
(dr. mr. Bartosz Sujecki, professional
support lawyer te Amsterdam)

Naschrift
Dr.mr. Bartosz Sujecki’s reactie bevestigt
dat het forum in wording incassokring.nl
voorziet in een behoefte.
Met mijn artikel wilde ik schetsen dat
de EBB-Verordening Nederland en Europa verrijkt met een efficiënte procedure,
waarmee Duitsland en Oostenrijk reeds
goede ervaringen hebben opgedaan. Dit
lijkt Sujecki te onderschrijven. Dat ik
daarbij over grensoverschijdend incasseren, het EBB en de Nederlandse situatie
een verkeerd beeld geschetst zou hebben,
is onjuist en wordt niet onderbouwd door
de aanvechtbare aanmerkingen op voor
het artikel niet-essentiële zaken. Een uitgebreider weerwoord verschijnt op het
forum, maar hier alvast een voorproef op
de praktische gang van zaken bij de EBBprocedure.
Indiening van het verzoekschrift zal
niet bij de rechter geschieden, én niet bij
de griffier, maar (waarschijnlijk) bij de
rechtbank. Zo in Duitsland bij het Amtsgericht. Aan het Mahnverfahren bij het
Amtsgericht Berlin-Wedding (waar de
buitenlandse crediteur zijn vorderingen
aanhangig moet maken) komt geen rechter te pas. Alles wordt overgelaten aan een
schaar van Rechtspﬂeger. De manager van
de Mahnabteilung van het Amtsgericht
Berlin-Wedding heeft mij jaren geleden
vol trots rondgeleid. Ik was onder de indruk van de hoeveelheid Mahnverfahren,
2000 nieuwe procedures per dag, en de
efficiency waarmee die, grotendeels geautomatiseerd, verwerkt worden. Zo zou het
er in Nederland met het EBB ook uit kunnen gaan zien.
(Rechtsanwalt mr. Murk Muller)
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