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Inhoud van de brief
Geachte heer Van der Steur,
Bij brief van 8 juni 2016, kenmerk 771162, verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de
‘Raad’) advies uit te brengen inzake de wijziging van de Uitvoeringswet verordening
Europese procedure voor geringe vorderingen en de Uitvoeringswet verordening
Europese betalingsbevelprocedure ter uitvoering van Verordening (EU) 2015/2421 van
het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening
(EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen
en Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot invoering van een Europese
betalingsbevelprocedure (Pb EU 2015, L 341/1) (het ‘Wetsvoorstel).
Het Wetsvoorstel
Op 16 december 2015 is vastgesteld de Verordening (EU) 2015/2421 van het Europees
Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling
van een Europese procedure voor geringe vorderingen en Verordening (EG) nr.
1896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (Verordening
2015/2421). Verordening 2015/2421 heeft tot doel de Europese geringe
vorderingenprocedure sneller en eenvoudiger te maken en belemmeringen voor het
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gebruik hiervan weg te nemen. In Verordening 2015/2421 wordt onder meer het plafond
van de Europese geringe vordering van € 2.000 verhoogd naar € 5.000. Hiermee wordt
in het Wetsvoorstel rekening gehouden en tevens wordt appel mogelijk gemaakt voor de
nieuw toegevoegde vorderingen vanaf € 2.000. Verordening 2015/2421 maakt ook een
elektronische stukkenwisseling mogelijk. Op dit punt is in het Wetsvoorstel aansluiting
gezocht bij het wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering van procesrecht (34 059).
Wanneer tegen een uitgevaardigd Europees betalingsbevel verweer wordt gevoerd en de
procedure wordt voortgezet, kan deze voortzetting, behalve volgens de nationale
passende procedure, ingevolge Verordening 2015/2421 ook volgens de regels van de
Europese procedure voor geringe vorderingen plaatsvinden. In het Wetsvoorstel is de
regeling over de voortzetting van de procedure met deze mogelijkheid aangevuld.
Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt.1
Advies
De Raad heeft kennisgenomen van het Wetsvoorstel en ziet geen praktische bezwaren.
Het Wetsvoorstel geeft geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.
Werklast
Op dit moment wordt van de Europese procedure voor geringe vorderingen weinig
gebruikt gemaakt: gemiddeld behandelt de rechtspraak circa 20 tot 30 zaken per jaar.
De verhoging van het plafond van Europese geringe vorderingen van € 2.000 naar €
5.000 leidt weliswaar tot meer zaken, maar de werklasttoename zal naar verwachting
beperkt zijn. Ook het mogelijk maken van appel voor de nieuw toegevoegde vorderingen
vanaf € 2.000 leidt naar verwachting niet tot een substantiële werklastverzwaring. Het
verleggen van de in dit Wetsvoorstel voorgestelde appelgrens van € 2.000 naar € 1.750,
zoals voorgesteld door de Adviescommissie Burgerlijk Procesrecht, maakt dit niet anders.
Gezien het geringe aantal zaken is het effect nagenoeg nihil.
Tot slot
Indien na het uitbrengen van dit advies het Wetsvoorstel op belangrijke onderdelen
wordt gewijzigd of indien uit nadere uitvoeringsregelgeving belangrijke werklastgevolgen
voortvloeien, dan wordt de Raad graag in de gelegenheid gesteld daarover aanvullend te
adviseren. Met het oog op de voorbereiding van de gerechten op de invoering van het
Wetsvoorstel, stelt de Raad er prijs op als hij geïnformeerd wordt over de indiening van
het Wetsvoorstel bij de Tweede en de Eerste Kamer en de plaatsing van de definitieve
wetstekst in het Staatsblad. Ook eventuele nadere regelgeving volgend op dit
Wetsvoorstel met gevolgen voor de rechtspleging valt binnen het adviesrecht van de
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De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 van de Wet op de rechterlijke organisatie een
wettelijke adviestaak met betrekking tot nieuwe wets- en beleidsvoorstellen die gevolgen hebben voor de
rechtspraak. De adviezen worden vastgesteld na overleg met de gerechten. De Raad voor de rechtspraak is een
adviescollege in de zin van artikel 79 en 80 van de Grondwet. Bij het opstellenvan zijn adviezen beoordeelt de
Raad de voorgenomen wet- en regelgeving in het bijzonder op de gevolgen voor de organisatie en de werklast
van de gerechten en op de (praktische) toepasbaarheid en uitvoerbaarheid. Rechters zijn bij de behandeling
van individuele zaken niet gebonden aan de inhoud van de wetgevingsadviezen van de Raad voor de
rechtspraak.
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Raad. Voor zover van toepassing, ontvangt de Raad graag een adviesaanvraag voor deze
nadere regelgeving.
Hoogachtend,
mr. F.C. Bakker
Voorzitter Raad voor de rechtspraak
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