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Veelgestelde vragen
★ Ik heb een vraag over het formulier
→ In alle EU-landen is gratis praktische bijstand
beschikbaar. Raadpleeg het e-justitieportaal
of raadpleeg uw lokale ondernemersorganisatie
of consumentenbond.
★ Heb ik een advocaat of advocate nodig?
→ Nee. De procedure is eenvoudig genoeg om zonder
professioneel juridisch advies in te vullen. Als u wilt,
kunt u wel een advocaat inschakelen.

Krijgt uw onderneming nog geld uit een ander EU-land?
De Europese procedure voor geringe vorderingen is een
snellere, eenvoudigere manier om schulden in te vorderen.
Ontdek hoe u dit kunt doen.
Download de handleiding voor de toepassing van de
Europese procedure voor geringe vorderingen op: https://ejustice.europa.eu/content_small_claims-42-nl.do

★ Heb ik recht op gratis juridische bijstand?
→ Dat kan als u de kosten niet kunt betalen. Ga naar:
https://e-justice.europa.eu/content_legal_aid-55-nl.do.
★ Welke documenten moet ik bij mijn
vorderingsformulier toevoegen?
→ Alles wat uw vordering ondersteunt: correspondentie,
facturen, contracten, een getuigenverklaring.
★ Moet ik voor de rechtbank verschijnen?
→ Meestal niet. Dit is vooral een schriftelijke procedure.
Hoorzittingen worden alleen gehouden indien nodig
en dan kunt u om een videoverbinding vragen.
★ Hoeveel kost een vordering?
→ U moet een vergoeding betalen aan de rechtbank die
uw zaak behandelt.
→ Rechtbanken proberen de kosten voor vorderingen met
een lage waarde evenredig te houden.
→ Als u uw zaak verliest, moet u de kosten van de andere
partij vergoeden, maar alleen voor zover de rechtbank
dit noodzakelijk en evenredig acht.
→ Mogelijk moet u de kosten voor de vertaling van
documenten betalen en voor bewijs van deskundigen.
Rechtbanken proberen deze kosten echter tot een
minimum te beperken.
→ U kunt om een vergoeding van uw kosten vragen.

Een handleiding voor gebruikers van de

Europese Procedure voor
Geringe Vorderingen
Een korte inleiding tot de belangrijkste praktische aspecten
van het gebruik van de procedure gebaseerd op de verordening
Justitie en
Consumentenzaken

Ga naar het Europees e-justitieportaal: https://e-justice.
europa.eu/home.do?plang=nl&action=home
Volg ons
https://www.facebook.com/EUJustice/
https://twitter.com/EU_commission

Europees justitieel netwerk
in burgerlijke en handelszaken
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Schulden
invorderen in
een ander EU-land
Tips voor het mkb
over de Europese
procedure voor
geringe vorderingen

Justitie en
Consumentenzaken

Is de Europese
procedure voor geringe
vorderingen iets voor mijn
onderneming?
Krijgt u nog geld van een klant of leverancier in een ander
EU-land?
Een grensoverschrijdende vordering kan heel lastig lijken.
U wilt niet leeglopen op een langdurige rechtszaak in het
buitenland.
Maar er is een kosteneffectieve manier om uw schulden te
vorderen: de Europese procedure voor geringe vorderingen.
U heeft geen advocaat of advocate nodig, u kunt hulp
krijgen met formulieren en de procedure verloopt relatief
snel.

Komt mijn vordering
in aanmerking?

STAP 1

JA
ALS:

▶ u geld of een vergoeding vordert van een onderneming,
organisatie of klant in een ander EU-land.
▶ de vordering niet groter is dan 5 000 euro.

van de Europese mkb-bedrijven heeft
10 werknemers en werkneemsters
of minder.1
De Procedure voor geringe vorderingen
kan deze drukbezette ondernemingen
helpen hun schulden in te vorderen.

NEE

ALS HET GAAT OM:
▶ schulden in hetzelfde land als waarin uw onderneming
is gevestigd.
▶ een waarde van meer dan 5 000 euro.
▶ een geschil met een overheidsinstantie over
belastingen, kosten of sociale zekerheid.

STAP 2
Fysiek of elektronisch indienen bij een bevoegde rechtbank
(indien aanvaard).

De rechtbank stuurt binnen 14 dagen een kopie
van uw vordering naar de verweerder of verweerster.
De verweerder of verweerster heeft 30 dagen de tijd om
te reageren.

STAP 4
Binnen 30 dagen doet de rechter, als hij of zij over
voldoende informatie beschikt, een uitspraak. Ook kan
de rechter om meer informatie of een behandeling
verzoeken.

▶ arbeidsrecht, echtscheiding, erfenissen of familierecht.
▶ een geschil tegen een persoon/onderneming in
Denemarken.
De procedure is van toepassing op de vergoeding voor
goederen en diensten, niet alleen op tastbare producten.

1. Bron: Annual Report on European SMEs 2016/2017

Vorderingsformulier A invullen en bewijsstukken
toevoegen. U kunt het formulier downloaden op: https://ejustice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-nl.
do?clang=nl#action

STAP 3

Laat angst om geld te verliezen u er niet van weerhouden
om over de grens zaken te doen.

93 %

Vijf eenvoudige stappen

STAP 5
U kunt een kosteloos rechtbankcertificaat opvragen voor
de toepassing van de beslissing.

