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_____________________________________________________________ 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt -1 

Verordening (EG) nr. 861/2007 

Titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-1) De titel van de verordening komt als 

volgt te luiden: 

Verordening (EG) nr. 861/2007 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

11 juli 2007 tot vaststelling van een 

Europese procedure voor geringe 

vorderingen 

Verordening (EG) nr. 861/2007 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

11 juli 2007 tot vaststelling van een 

Europese vereenvoudigde procedure voor 

vorderingen tot 10 000 EUR 

 (Dit amendement heeft tot gevolg dat ook 

de rest van de tekst van Verordening (EG) 

nr. 861/2007 moet worden gewijzigd.) 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Een verhoging van het plafond tot 

10 000 EUR zou vooral voor de kleine en 

middelgrote ondernemingen erg nuttig zijn, 

aangezien die momenteel van gerechtelijke 

procedures afzien omdat de kosten van 

procesvoering volgens de nationale 

gewone of vereenvoudigde procedures niet 

in verhouding staan tot de waarde van hun 

vorderingen en/of de gerechtelijke 

procedures te lang duren. Door een 

verhoging van het plafond zouden de 

kleine en middelgrote ondernemingen beter 

gebruik kunnen maken van een 

doeltreffend en kostenefficiënt 

rechtsmiddel voor grensoverschrijdende 

geschillen. Betere toegang tot de rechter 

zou het vertrouwen in 

grensoverschrijdende transacties doen 

toenemen en ertoe bijdragen dat de door de 

interne markt geboden mogelijkheden ten 

volle worden benut. 

(5) Een verhoging van het plafond, in die 

zin dat alle tegen rechtspersonen 

ingestelde vorderingen tot 10 000 EUR 

onder de procedure vallen, zou vooral 

voor de kleine en middelgrote 

ondernemingen erg nuttig zijn, aangezien 

die momenteel van gerechtelijke 

procedures afzien omdat de kosten van 

procesvoering volgens de nationale 

gewone of vereenvoudigde procedures niet 

in verhouding staan tot de waarde van hun 

vorderingen en/of de gerechtelijke 

procedures te lang duren. Door een 

verhoging van het plafond zouden de 

kleine en middelgrote ondernemingen beter 

gebruik kunnen maken van een 

doeltreffend en kostenefficiënt 

rechtsmiddel voor grensoverschrijdende 

geschillen. Betere toegang tot de rechter 

zou het vertrouwen in 

grensoverschrijdende transacties doen 

toenemen en ertoe bijdragen dat de door de 

interne markt geboden mogelijkheden ten 

volle worden benut. Voor de toepassing 

van deze verordening moet een vordering 

geacht worden te zijn ingesteld tegen een 

rechtspersoon als ten minste een van de 

verweerders krachtens het nationale recht 

van de lidstaat of derde staat als zodanig 

wordt erkend, en niet een persoon is die in 

eigen naam handelt. Vorderingen 

ingesteld tegen personen die in eigen 

naam handelen moeten slechts onder deze 

verordening vallen als de vordering 

minder bedraagt dan 5 000 EUR. 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) De Europese procedure voor geringe 

vorderingen zou verder kunnen worden 

verbeterd door gebruik te maken van de 

technologische ontwikkelingen op het 

(8) De Europese vereenvoudigde 

procedure voor geringe vorderingen zou 

verder kunnen worden verbeterd door 

gebruik te maken van de technologische 
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gebied van justitie om de geografische 

afstand en de daaruit voortvloeiende 

gevolgen als hoge kosten en lange 

procedures, wat factoren zijn die de gang 

naar de rechter ontmoedigen, te 

neutraliseren. 

ontwikkelingen op het gebied van justitie, 

die de geografische afstand en de daaruit 

voortvloeiende gevolgen als hoge kosten 

en lange procedures, wat factoren zijn die 

de gang naar de rechter ontmoedigen, 

kunnen neutraliseren. 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Mondelinge behandeling en 

bewijsverkrijging door het horen van 

getuigen, deskundigen of partijen moeten 

met behulp van telecommunicatiemiddelen 

plaatsvinden. Dit mag geen afbreuk doen 

aan het recht van een partij bij een 

procedure om voor de mondelinge 

behandeling voor het gerecht te 

verschijnen. In het kader van de 

mondelinge behandeling en de 

bewijsverkrijging moeten de lidstaten 

moderne telecommunicatiemiddelen 

gebruiken waardoor personen kunnen 

worden gehoord zonder dat zij naar het 

gerecht hoeven te reizen. Als de gehoorde 

persoon zijn woonplaats heeft in een 

andere lidstaat dan de lidstaat waar het 

betrokken gerecht is gevestigd, moet de 

mondelinge behandeling worden 

georganiseerd volgens de regels van 

Verordening (EG) nr. 1206/200117 van de 

Raad17. Als de te horen persoon zijn 

woonplaats heeft in de lidstaat waar het 

bevoegde gerecht is gevestigd of in een 

derde land, kan de mondelinge behandeling 

overeenkomstig de nationale wetgeving 

plaatsvinden met behulp van 

videoconferentie, teleconferentie of andere 

passende telecommunicatietechnologie. 

Een partij moet altijd het recht hebben voor 

het gerecht te verschijnen voor de 

mondelinge behandeling indien hij 

daarom verzoekt. Het gerecht moet 

gebruikmaken van de eenvoudigste en 

goedkoopste methode van 

(12) Mondelinge behandeling en 

bewijsverkrijging door het horen van 

getuigen, deskundigen of partijen moeten 

met behulp van telecommunicatiemiddelen 

plaatsvinden. Dit mag geen afbreuk doen 

aan het recht van een partij bij een 

procedure om voor de mondelinge 

behandeling voor het gerecht te 

verschijnen. In het kader van de 

mondelinge behandeling en de 

bewijsverkrijging moeten de lidstaten 

moderne telecommunicatiemiddelen 

gebruiken waardoor personen kunnen 

worden gehoord zonder dat zij naar het 

gerecht hoeven te reizen. Als de gehoorde 

persoon zijn woonplaats heeft in een 

andere lidstaat dan de lidstaat waar het 

betrokken gerecht is gevestigd, moet de 

mondelinge behandeling worden 

georganiseerd volgens de regels van 

Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de 

Raad17. Als de te horen persoon zijn 

woonplaats heeft in de lidstaat waar het 

bevoegde gerecht is gevestigd of in een 

derde land, kan de mondelinge behandeling 

overeenkomstig de nationale wetgeving 

plaatsvinden met behulp van 

videoconferentie, teleconferentie of andere 

passende telecommunicatietechnologie. 

Een partij die hierom verzoekt, moet altijd 

het recht hebben om voor het gerecht te 

verschijnen en te worden gehoord of een 

getuige te laten oproepen en verhoren. 

Het gerecht moet gebruikmaken van de 

eenvoudigste en goedkoopste methode van 
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bewijsverkrijging. bewijsverkrijging. 

__________________ __________________ 

17 Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de 

Raad van 28 mei 2001 betreffende de 

samenwerking tussen de gerechten van de 

lidstaten op het gebied van 

bewĳsverkrĳging in burgerlĳke en 

handelszaken (PB L 174 van 27.6.2001, 

blz. 1). 

17 Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de 

Raad van 28 mei 2001 betreffende de 

samenwerking tussen de gerechten van de 

lidstaten op het gebied van 

bewĳsverkrĳging in burgerlĳke en 

handelszaken (PB L 174 van 27.6.2001, 

blz. 1). 

Motivering 

Het uitgangspunt dat getuigenverhoren rechtstreeks moeten plaatsvinden en een mondeling 

karakter moeten hebben, moet geëerbiedigd worden.  

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De mogelijke kosten van 

procesvoering kunnen een rol spelen in 

het besluit van de eiser om gerechtelijke 

actie te overwegen. Naast andere kosten 

kunnen de gerechtskosten de eiser 

ontmoedigen om gerechtelijke actie te 

ondernemen, vooral in die lidstaten waar 

de gerechtskosten onevenredig zijn. De 

gerechtskosten moeten in verhouding 

staan tot de waarde van de vordering om 

de toegang tot de rechter voor 

grensoverschrijdende geringe vorderingen 

te waarborgen. Deze verordening beoogt 

niet de gerechtskosten te harmoniseren, 

maar wel een plafond voor de 

gerechtskosten in te voeren waardoor de 

procedure toegankelijk is voor een 

aanzienlijk deel van de eisers, en 

tegelijkertijd de lidstaten een ruime 

discretionaire bevoegdheid te laten bij de 

keuze van de berekeningsmethode en het 

bedrag van de gerechtskosten. 

(13) De mogelijke kosten van 

procesvoering zijn een van de 

basisfactoren die van invloed zijn op het 

besluit van de eiser om gerechtelijke actie 

te overwegen. Naast andere kosten kunnen 

de gerechtskosten de eiser ontmoedigen om 

gerechtelijke actie te ondernemen, vooral 

in die lidstaten waar de gerechtskosten 

onevenredig zijn. De gerechtskosten 

moeten worden vastgesteld op een niveau 

dat niet hoger ligt dan de kosten die in 

rekening worden gebracht voor 

vergelijkbare nationale procedures. Te 

verwachten valt dat gerechtskosten die op 

hetzelfde of een lager niveau liggen dan 

de gerechtskosten voor nationale 

procedures gebruikmaking van de 

Europese vereenvoudigde procedure 

zullen stimuleren, en van deze procedure 

een kostenefficiënt alternatief zullen 

maken dat vergelijkbaar is met de 

bekendere nationale procedures. In 

lidstaten waar geen nationale procedures 

zijn moeten de gerechtskosten worden 

vastgesteld op een niveau dat in 
verhouding staat tot de waarde van de 
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vordering. 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) De betaling van de gerechtskosten 

mag niet vereisen dat de eiser reist of een 

advocaat in de arm neemt. Alle gerechten 

die voor de Europese procedure voor 

geringe vorderingen bevoegd zijn, moeten 

minimaal bankoverschrijvingen en 

onlinebetaalsystemen met credit/debetkaart 

aanvaarden. 

(14) De betaling van de gerechtskosten 

mag niet vereisen dat de eiser reist of een 

advocaat in de arm neemt. Alle gerechten 

die voor de Europese vereenvoudigde 

procedure bevoegd zijn, moeten minimaal 

bankoverschrijvingen, 

onlinebetaalsystemen met credit/debetkaart 

of andere onlinebetaalsystemen 
aanvaarden. 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 1 

Verordening (EG) nr. 861/2007 

Artikel 2 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Deze verordening is van toepassing in 

burgerlijke en handelszaken, ongeacht de 

aard van het gerecht, indien de waarde van 

een vordering, alle rente, kosten en 

uitgaven niet meegerekend, op het tijdstip 

dat het vorderingsformulier door het 

bevoegde gerecht wordt ontvangen, niet 

meer bedraagt dan 10 000 EUR. Zij heeft 

in het bijzonder geen betrekking op fiscale 

zaken, douanezaken en bestuursrechtelijke 

zaken, of op de aansprakelijkheid van de 

staat wegens handelingen of omissies bij 

de uitoefening van het staatsgezag ("acta 

jure imperii"). 

1. Deze verordening is van toepassing in 

burgerlijke en handelszaken, ongeacht de 

aard van het gerecht, indien de waarde van 

een vordering, alle rente, kosten en 

uitgaven niet meegerekend, op het tijdstip 

dat het vorderingsformulier door het 

bevoegde gerecht wordt ontvangen, niet 

meer bedraagt dan 10 000 EUR indien de 

vordering wordt ingesteld tegen een 

rechtspersoon of niet meer bedraagt dan 

5 000 EUR indien de vordering wordt 

ingesteld tegen een natuurlijke persoon. 

Zij heeft in het bijzonder geen betrekking 

op fiscale zaken, douanezaken en 

bestuursrechtelijke zaken, of op de 

aansprakelijkheid van de staat wegens 

handelingen of omissies bij de uitoefening 

van het staatsgezag ("acta jure imperii"). 
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Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 1 

Verordening (EG) nr. 861/2007  

Artikel 2 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Deze verordening is niet van toepassing 

indien op het ogenblik waarop het 

bevoegde gerecht het vorderingsformulier 

ontvangt, alle volgende elementen zich, 

indien relevant, in één enkele lidstaat 

bevinden: 

Schrappen 

(a) de woonplaats of de gebruikelijke 

verblijfplaats van de partijen; 

 

(b) de plaats van uitvoering van het 

contract; 

 

(c) de plaats waar de feiten waarop de 

vordering gebaseerd is, zich voordeden; 

 

(d) de plaats van tenuitvoerlegging van de 

beslissing; 

 

(e) het bevoegde gerecht.  

De woonplaats wordt bepaald 

overeenkomstig [de artikelen 59 en 60 van 

Verordening (EG) nr. 44/2001]/[de 

artikelen 62 en 63 van Verordening (EU) 

nr. 1215/2012]. 

 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 1 

Verordening (EG) nr. 861/2007 

Artikel 2 – lid 3 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) arbeidsrecht; Schrappen 
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Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 1 

Verordening (EG) nr. 861/2007 

Artikel 2 – lid 3 – letter h 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(h) inbreuken op de persoonlijke 

levenssfeer en op de 

persoonlijkheidsrechten, waaronder 

begrepen laster. 

Schrappen 

Motivering 

Aangezien persoonlijkheidsrechten niet langer uitgesloten zijn van de werkingssfeer van de 

Brussel I-verordening dient deze uitzondering ook niet meer van toepassing te zijn op de 

procedure voor geringe vorderingen. 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 861/2007 

Artikel 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 3 wordt geschrapt. Schrappen 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 3 – letter a 

Verordening (EG) nr. 861/2007 

Artikel 4 – lid 4 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het gerecht stelt de eiser van die afwijzing 

in kennis. 

Het gerecht dat een uitspraak ten gronde 

heeft gedaan over de vordering stelt de 

eiser van die afwijzing in kennis en van de 

rechtsmiddelen die tegen het besluit 

openstaan. 

Motivering 

Het gerecht dat uitspraak heeft gedaan over de gegrondheid van de vordering moet de eiser 

informeren over de mogelijkheden om tegen deze uitspraak in beroep te gaan. 
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Rechtsmiddelen moeten door de afzonderlijke lidstaten worden vastgesteld, overeenkomstig 

het toepasselijke nationale recht. 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 3 – letter b 

Verordening (EG) nr. 861/2007 

Artikel 4 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De lidstaten zorgen ervoor dat het 

standaard vorderingsformulier A op 

papier beschikbaar is bij elk gerecht 

waarbij de Europese procedure voor 

geringe vorderingen kan worden ingeleid, 

alsook elektronisch op de websites van die 

gerechten of van de bevoegde centrale 

autoriteit. 

5. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 

gerechten waar de Europese 

vereenvoudigde procedure kan worden 

ingeleid, voldoen aan de verplichting om 

via hun bevoegde diensten 

standaardformulier A op papier 

beschikbaar te stellen aan de burgers, en 

dat dit formulier beschikbaar is bij elk 

gerecht waarbij de Europese 

vereenvoudigde procedure kan worden 

ingeleid, alsook elektronisch op de 

websites van die gerechten of van de 

bevoegde centrale autoriteit. 

Motivering 

De voorgestelde tekst van de richtlijn zou tot problemen kunnen leiden, met name als het gaat 

om de beschikbaarstelling aan de burgers van standaardformulier A op papier. Voor 

Roemenië geldt bijvoorbeeld dat duidelijk moet worden vastgelegd dat de gerechten, via hun 

registers, standaardformulier A in papieren format beschikbaar moeten stellen voor de 

burgers. De Roemeense rechtbanken hebben deze werkwijze namelijk nog niet overgenomen, 

zodat de Roemeense burgers nog niet de beschikking hebben over standaardvorderingen, -

formulieren, -modellen, enz. op papier. 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 4  

Verordening (EG) nr. 861/2007 

Artikel 5 – lid 1 – alinea 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) beide partijen zich bereid tonen tot een 

gerechtelijke schikking en daartoe om een 

zitting verzoeken. 

(b) beide partijen zich bereid tonen tot een 

gerechtelijke schikking en daartoe om een 

zitting verzoeken en het niet lukt om op 

schriftelijke wijze een schikking tot stand 

te brengen. 
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Motivering 

Het organiseren van een mondelinge behandeling met het oog op de totstandbrenging van een 

schikking moet niet verplicht worden gesteld. Mondelinge behandelingen moeten slechts 

worden georganiseerd indien dat noodzakelijk is. 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 5 

Verordening (EG) nr. 861/2007 

Artikel 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een mondelinge behandeling wordt 

gehouden met behulp van 

videoconferentie, teleconferentie of andere 

passende telecommunicatietechnologie 

overeenkomstig Verordening (EG) 

nr. 1206/2001 van de Raad, wanneer de te 

horen partij zijn woonplaats heeft in een 

andere lidstaat dan de lidstaat waar het 

bevoegde gerecht gevestigd is. 

1. Uiterlijk [3 jaar na de inwerkingtreding 

van deze verordening], worden 
mondelinge behandelingen gehouden met 

behulp van videoconferentie, 

teleconferentie of andere passende 

telecommunicatietechnologie 

overeenkomstig Verordening (EG) 

nr. 1206/2001 van de Raad, wanneer de te 

horen partij zijn woonplaats heeft in een 

andere lidstaat dan de lidstaat waar het 

bevoegde gerecht gevestigd is. 

 1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

bevoegde gerechten worden uitgerust met 

passende telecommunicatietechnologie. 

2. Een partij heeft altijd het recht te 

verschijnen voor het gerecht en in persoon 

te worden gehoord, indien hij daarom 

verzoekt.". 

2. Een partij heeft altijd het recht te 

verschijnen voor het gerecht en in persoon 

te worden gehoord, indien hij daarom 

verzoekt.". 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 6 

Verordening (EG) nr. 861/2007 

Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Het gerecht staat partijen toe de 

getuigen die worden gehoord schriftelijke 

vragen te stellen, als het dit nodig acht 

voor een eerlijke afwikkeling van de 

vordering. Het gerecht doet de door 

partijen gestelde vragen aan de getuigen 
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toekomen en informeert hen over de 

termijn waarbinnen de getuigen partijen 

een schriftelijk antwoord moeten geven en 

hun antwoord aan het gerecht moeten 

doorsturen. 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 6 

Verordening (EG) nr. 861/2007 

Artikel 9 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. Deskundigen die overeenkomstig lid 

2 bis worden gehoord, worden 

aangewezen door het gerecht. 

Motivering 

De procedure voor aanwijzing van deskundigen moet in de verordening worden geregeld. In 

de tekst van de verordening moet ook worden opgenomen of partijen een eigen deskundige 

mogen hebben en of zij deze deskundige vragen mogen stellen. Het recht van partijen om een 

getuige schriftelijk vragen te stellen moet worden gewaarborgd, om ervoor te zorgen dat het 

recht van partijen op verdediging geëerbiedigd wordt en het geschil op billijke wijze beslecht 

wordt. 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 7 

Verordening (EG) nr. 861/2007 

Artikel 11 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

partijen bij het invullen van de formulieren 

praktische bijstand kunnen verkrijgen. Bij 

die bijstand wordt in het bijzonder 

nagegaan of van de procedure gebruik kan 

worden gemaakt om het betrokken geschil 

op te lossen, welk gerecht bevoegd is, hoe 

de verschuldigde rente wordt berekend en 

welke stukken moeten worden bijgevoegd. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

partijen bij het invullen van de formulieren 

praktische bijstand kunnen verkrijgen. Bij 

die bijstand, die kosteloos wordt verleend, 

wordt in het bijzonder nagegaan of van de 

procedure gebruik kan worden gemaakt om 

het betrokken geschil op te lossen, welk 

gerecht bevoegd is, hoe de verschuldigde 

rente wordt berekend en welke stukken 

moeten worden bijgevoegd. 
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Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 8 

Verordening (EG) nr. 861/2007 

Artikel 13 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De betekening of kennisgeving van de in 

artikel 5, lid 2, en artikel 7, lid 2, vermelde 

stukken geschiedt per post of elektronisch 

met bericht van ontvangst met vermelding 

van de datum van ontvangst. De 

betekening of kennisgeving geschiedt 

alleen elektronisch indien een partij vooraf 

uitdrukkelijk heeft aanvaard dat de 

betekening of kennisgeving elektronisch 

kan plaatsvinden. De betekening of 

kennisgeving via elektronische weg kan 

worden bevestigd door een automatische 

bevestiging van afgifte. 

1. De betekening of kennisgeving van de in 

artikel 5, lid 2, en artikel 7, lid 2, vermelde 

stukken geschiedt per post of elektronisch 

met bericht van ontvangst met vermelding 

van de datum van ontvangst. De betekenis 

of kennisgeving is zodanig dat misbruik 

wordt vermeden en vertrouwelijkheid 

wordt gewaarborgd. De betekening of 

kennisgeving geschiedt alleen elektronisch 

indien een partij vooraf uitdrukkelijk heeft 

aanvaard dat de betekening of 

kennisgeving elektronisch kan 

plaatsvinden. De betekening of 

kennisgeving via elektronische weg kan 

ook worden bevestigd door een 

automatische bevestiging van afgifte. 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening  

Artikel 1 – punt 8 

Verordening (EG) nr. 861/2007 

Artikel 13 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Alle niet in lid 1 bedoelde schriftelijke 

communicatie tussen het gerecht en de 

partijen wordt elektronisch verricht met 

een bericht van ontvangst, wanneer dit in 

procedures volgens het nationale recht 

aanvaardbaar is en alleen wanneer de 

partij deze wijze van communicatie 

aanvaardt.  

Alle niet in lid 1 bedoelde schriftelijke 

communicatie tussen het gerecht en de 

partijen wordt elektronisch verricht met 

een bericht van ontvangst, wanneer dit in 

procedures volgens het nationale recht 

aanvaardbaar is. 

Motivering 

Er kan volstaan worden met een verwijzing naar het nationale recht. Het moet niet zo zijn dat 

op Europees niveau een extra vereiste geldt, namelijk instemming door de partij met deze 

wijze van communicatie, als dat vereiste op nationaal niveau niet geldt. 
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Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 9 

Verordening (EG) nr. 861/2007 

Artikel 15  bis – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De gerechtskosten die voor een 

Europese procedure voor geringe 

vorderingen in rekening worden gebracht, 

mogen niet meer bedragen dan 10 % van 

de waarde van de vordering, alle rente, 

kosten en uitgaven niet meegerekend. 

Indien lidstaten voor een Europese 

procedure voor geringe vorderingen 

minimumgerechtskosten in rekening 

brengen, mogen die kosten op het ogenblik 

waarop het vorderingsformulier door het 

bevoegde gerecht wordt ontvangen niet 

meer bedragen dan 35 EUR. 

1. De gerechtskosten die voor een 

Europese vereenvoudigde procedure in 

rekening worden gebracht, mogen niet 

meer bedragen dan 5 % van de waarde van 

de vordering, alle rente, kosten en uitgaven 

niet meegerekend. Indien lidstaten voor 

een Europese procedure voor geringe 

vorderingen minimumgerechtskosten in 

rekening brengen, mogen die kosten op het 

ogenblik waarop het vorderingsformulier 

door het bevoegde gerecht wordt 

ontvangen niet meer bedragen dan 

35 EUR. 

Motivering 

Het voorgestelde percentage (10% van de waarde van de vordering) is te hoog. Het is 

passender voor het zegelrecht een percentage vast te stellen van 5% van de waarde van de 

vordering (of zelfs 3%). Bij een vordering met de maximale hoogte van 10 000 EUR zou het 

zegelrecht dan 500 EUR bedragen, dat is ongeveer 2 217,35 RON. 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 9 

Verordening (EG) nr. 861/2007 

Artikel 15 bis – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Elke lidstaat stelt een 

inkomensdrempel vast waaronder een 

partij niet gehouden is gerechtskosten te 

betalen. 

Motivering 

Voor partijen met een zeer laag inkomen moet gelden dat zij geen gerechtskosten hoeven te 

betalen. Het is echter niet wenselijk om één inkomensdrempel vast te stellen voor heel 

Europa, omdat het minimumloon en de kosten van levensonderhoud van lidstaat tot lidstaat 

verschillen. De lidstaten moeten dus hun eigen inkomensdrempel bepalen, bij voorkeur 
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gebaseerd op het nationale minimumloon. 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 9 

Verordening (EG) nr. 861/2007 

Artikel 15 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zorgen ervoor dat betaling 

online van de gerechtskosten voor de 

partijen mogelijk is, onder meer via 

bankoverschrijving en 

onlinebetaalsystemen met 

credit/debetkaart. 

 

De lidstaten zorgen ervoor dat betaling 

online van de gerechtskosten voor de 

partijen mogelijk is, onder meer via 

bankoverschrijving of 

onlinebetaalsystemen met 

credit/debetkaart. 

Motivering 

Het is belangrijk dat de gerechtskosten op afstand betaald kunnen worden en dat de eiser dus 

niet uitsluitend om deze kosten te betalen hoeft te reizen. Er kan echter niet van de lidstaten 

verwacht worden dat zij meer dan één betaalwijze voor betalen op afstand bieden. 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 16 

Verordening (EG) nr. 861/2007  

Artikel 28 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Uiterlijk op [vijf jaar na de datum van 

toepassing] dient de Commissie bij het 

Europees Parlement, de Raad en het 

Europees Economisch en Sociaal Comité 

een verslag in over de toepassing van deze 

verordening. Het verslag gaat zo nodig 

vergezeld van wetgevingsvoorstellen. 

Uiterlijk op [vijf jaar na de datum van 

toepassing] dient de Commissie bij het 

Europees Parlement, de Raad en het 

Europees Economisch en Sociaal Comité 

een verslag in over de toepassing van deze 

verordening. Het verslag gaat zo nodig 

vergezeld van wetgevingsvoorstellen. 

Uiterlijk [2 jaar na de datum van 

toepassing] wordt een tussentijds verslag 

opgesteld over de verspreiding van 

informatie over de Europese 

vereenvoudigde procedure in de lidstaten, 

zo nodig met aanbevelingen over 

manieren om de bekendheid van het 

publiek met dit instrument te vergroten. 
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Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1896/2006 

Artikel 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 2 bis 

 Artikel 20 van Verordening (EG) 

nr. 1896/2006 wordt vervangen door: 

 "Artikel 20 

 Minimumnormen voor heroverweging 

van de beslissing 

 1. De verweerder heeft het recht om, na 

het verstrijken van de in artikel 16, lid 2, 

gestelde termijn, het bevoegde gerecht in 

de lidstaat waar de beslissing is gegeven 

om heroverweging van het Europees 

betalingsbevel te verzoeken, indien: 

 a) het betalingsbevel niet tijdig en op 

zodanige wijze als met het oog op de 

verdediging nodig was aan de verweerder 

is betekend of ter kennis gebracht; of 

 b) de verweerder wegens overmacht of 

wegens buitengewone omstandigheden 

buiten zijn schuld de vordering niet heeft 

kunnen betwisten. 

 Het recht om een verzoek om 

heroverweging in te dienen, als bedoeld in 

de eerste alinea, geldt echter niet als de 

verweerder tegen de beslissing geen 

rechtsmiddel heeft aangewend terwijl hij 

daartoe in staat was. 

 2. Na het verstrijken van de in artikel 16, 

lid 2 gestelde termijn, heeft de verweerder 

tevens het recht om het bevoegde gerecht 

in de lidstaat van oorsprong om 

heroverweging van het Europees 

betalingsbevel te verzoeken, indien het 

Europees betalingsbevel kennelijk ten 

onrechte is toegekend, gelet op de 

voorschriften van deze verordening, of 

vanwege andere uitzonderlijke 

omstandigheden. 
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 3. De termijn om een heroverweging te 

vragen is 30 dagen. De termijn gaat in op 

de dag waarop de verweerder 

daadwerkelijk kennis heeft gekregen van 

de inhoud van het bevel en in staat was 

om op te treden, zij het uiterlijk op de dag 

van de eerste tenuitvoerleggingsmaatregel 

waardoor hij de beschikking over zijn 

goederen geheel of gedeeltelijk verliest. 

De termijn kan niet op grond van afstand 

worden verlengd. 

 4. Indien het gerecht het in lid 1 of 2 

bedoelde verzoek tot heroverweging 

afwijst omdat aan geen van de aldaar 

genoemde voorwaarden voor 

heroverweging is voldaan, blijft het 

Europees betalingsbevel van kracht. 

 Indien het gerecht beslist dat 

heroverweging gegrond is omdat aan een 

van de in de leden 1 of 2 genoemde 

voorwaarden is voldaan, is het Europees 

betalingsbevel nietig. De schuldeiser 

verliest echter niet de voordelen 

voortvloeiend uit stuiting van verjarings- 

of vervaltermijnen." 

Motivering 

Artikel 18 van Verordening 861/2007 wordt gewijzigd overeenkomstig de corresponderende 

bepaling van Verordening 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de 

erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de samenwerking op het gebied van 

onderhoudsverplichtingen, teneinde de toepassing in de praktijk te verduidelijken en 

vergemakkelijken. Omdat het onlogisch is dat de bepalingen inzake heroverweging, die 

allemaal dezelfde doelstellingen beogen, in de verschillende Europese verordeningen op 

verschillende wijze zijn geformuleerd, moet ook artikel 20 van Verordening (EG) nr. 

1896/2006 gewijzigd worden. 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Zij is van toepassing met ingang van [6 

maanden na de datum van 

inwerkingtreding van de verordening]. 

Zij is van toepassing met ingang van 

[12 maanden na de datum van 

inwerkingtreding van de verordening], met 

uitzondering van artikel 1, punten 13 t/m 
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15, die van toepassing zijn vanaf de datum 

van inwerkingtreding. 

Motivering 

Aangezien genoemde bepalingen verplichtingen scheppen voor de lidstaten die moeten zijn 

nagekomen op de datum waarop de wijzigingen van toepassing worden en de Commissie de 

gelegenheid moet hebben om de benodigde formulieren bij gedelegeerde handelingen vast te 

stellen, moeten deze bepalingen zelf eerder van toepassing zijn. 

 


