Sneller geld innen in buitenland
Europese regels maken efficiënte invordering van openstaande schulden eenvoudiger
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V

anuit Europa zijn recent
twee procedures ingevoerd die een eenvoudige
inning van in een EUland openstaande vorderingen
mogelijk maken.
Een snelle en efficiënte invordering van openstaande schulden is
van groot belang voor het bedrijfsleven.
Betalingsachterstanden
brengen het voortbestaan van bedrijven in gevaar. Zij zijn een belangrijke oorzaak van insolventie
en leiden tot een groot verlies aan
banen.
Ter voorkoming daarvan zijn de
Europese procedures ingevoerd in
het Nederlandse recht.
Aan de procedures is duidelijk
behoefte. Voor de inning van vorderingen in het buitenland moest
tot voor kort geprocedeerd worden
in het buitenland met alle daarbij
behorende problemen en hoge
kosten. Daardoor konden schuldenaren veelal ‘wegkomen’ met
niet betalen van hun schulden.
De twee nieuwe procedures
brengen vier belangrijke verbeteringen.
Eén: iedere schuldeiser kan via
standaardformulieren de procedure starten. Procesvertegenwoordiging door een advocaat is daarvoor niet vereist.
Twee: de rechter moet de formulieren zo spoedig mogelijk in
behandeling nemen. Ook zijn de
termijnen voor invordering kort.
Drie: een bevel tot betaling van
de rechter is direct uitvoerbaar in
het land waar de schuldenaar
woont. Nader procederen in dat
land is niet langer nodig.
Vier: in elke EU-lidstaat kan via
een standaardformulier (op de
website http://ec.europa.eu in alle
talen beschikbaar) een inningsprocedure gestart worden.

De procedures zien op vorderingen in ‘burgerlijke en handelszaken’. Sommige vorderingen zijn
echter uitgezonderd, zoals die uit
sociale zekerheid of faillissement.
In de desbetreffende Europese
verordeningen (te vinden op de genoemde website) is na te lezen om
welke categorieën het gaat.
De eerste procedure geldt voor
vorderingen waarover tussen partijen een geschil bestaat. De
hoofdsom van deze vorderingen
kan maximaal € 2000 zijn (rente,
kosten en uitgaven dus niet meegerekend). De procecure is opgezet als alternatief voor de gewone
dagvaardingsprocedure.
Verschijnt de verweerder niet, dan
kan toch een beslissing worden gegeven. De procedure is de ‘Europese procedure voor geringe vorderingen’.
De tweede procedure kent geen
plafond voor de vorderingen. Deze
‘Europese betalingsbevelprocedure’ kent drie eisen. Eén: de vordering moet opeisbaar zijn. Twee:
het te vorderen bedrag is specifiek,
dus concreet. Drie: de vordering
moet ‘onbetwist’ zijn, hetgeen wil
zeggen dat wanneer de schuldenaar niet binnen dertig dagen na
het door de rechter op verzoek van
de schuldeiser gegeven betalingsbevel de schuld voldoet, de vordering direct uitvoerbaar wordt verklaard door de rechter. De vordering kan dan direct geïnd worden.
De beide nieuwe regelingen
brengen in potentie een belangrijke verbetering voor bedrijven en
ondernemers om openstaande
schulden op korte termijn en op
efficiënte wijze te innen.
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‘Termijn overschreden, alsnog betalen’. Innen in ander land wordt makkelijker...
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