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Mevrouw de Stafhouder,
Mijnheer de Stafhouder,
Mijnheer de Syndicus,
Betreft: Inleidingen rechtbank van koophandel Antwerpen
Met het oog op een gelijkvormige toepassing op de inleidingszittingen van de 5 afdelingen (Antwerpen,
Hasselt, Turnhout, Mechelen en Tongeren) van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, werd een model
van afrekening inzake facturen (de zgn. incassovorderingen) opgesteld door een werkgroep van magistraten
die de inleidingszitting voorzitten. Voor de overzichtelijkheid werd de afrekening in een model van
dagvaarding opgenomen, die u in bijlage aantreft.
Zoals u weet is ten gevolge van de Wet Natuurlijke Rechter, waarbij de rechtbank van koophandel ook
bevoegd werd voor de zgn. kleine handelsgeschillen (vorderingen onder € 1.860,00), het aantal inleidingen
op de rechtbank van koophandel enorm toegenomen. Over de vijf afdelingen gaat het om een gemiddelde
toename van 60%. U begrijpt dat deze toevloed, die niet gepaard ging met enige uitbreiding van het
griffiepersoneel, een enorme impact heeft op de verwerking van deze dossiers.
In het licht daarvan werd bij het opstellen van het model van afrekening gestreefd naar een maximale
efficiëntie voor de verwerking van incassodossiers op de rechtbank. Het gebruik van een eenvormig model,
kan ongetwijfeld bijdragen tot een vlotte afwikkeling van de dossiers.
Verder werden een aantal praktische afspraken gestroomlijnd. Het gaat om praktische afspraken die
normaal gezien bij verstek of bij afbetaling (termijnvonnis) zullen toegepast worden op de inleidingszitting.
Deze praktische afspraken kunnen evenwel bepleit worden en zullen op tegenspraak steeds onderworpen
blijven aan het oordeel van de Rechtbank.
Wat de partijen betreft, is het belangrijk om het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank der
Ondernemingen te vermelden, indien mogelijk voor beide partijen. De aanduiding van een KBO-nummer
schept een vermoeden dat betrokken partij ondernemer is.
Bij de opsomming van de facturen zal een forfaitaire schadevergoeding gerekend worden NA aftrek van
kredietnota’s en voorschotten, maar vóór betalingen die gebeuren buiten de termijn. Het vroegere
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maximum van 2.500,00 euro blijft behouden, maar nieuw is het minimum van 40,00 euro. Er is geen
beperking voor het cumuleren van een conventionele forfaitaire schadevergoeding met de
rechtsplegingsvergoeding, maar het cumuleren van een schadevergoeding op basis van de Wet
Betalingsachterstand met de RPV is slechts mogelijk tot een maximum van 40,00 euro. De
schadevergoeding wordt steeds gerekend per dagvaarding en niet per factuur.
Nieuw is dat de interesten niet meer dienen uitgerekend te worden in de dagvaarding. Ook nieuw is dat
geen conventionele interesten meer toegekend worden hoger dan deze die volgen uit de Wet
Betalingsachterstand. U zal de algemene formule lezen zoals deze vermeld wordt in de dagvaarding.
Uiteraard is het steeds toegelaten om LAGERE interesten te vorderen.
Ik ben ervan overtuigd dat deze praktische afspraken en het gebruik van het model van afrekening ertoe bij
kan dragen om, niettegenstaande de enorme bijkomende werklast die het gevolg is van de Wet Natuurlijke
rechter, de aflevering van verstek- of termijnvonnissen zo vlot mogelijk te laten verlopen.
In die optiek durf ik dan ook te suggereren, om in (incasso)dagvaardingen zoveel mogelijk gebruik te
maken van de bijgevoegde modelafrekening, die uiteraard een spiegel is van het te wijzen verstek- of
termijnvonnis.
Vanaf 1 januari 2015 zullen de principes die u in het eveneens bijgevoegd schematisch overzicht terugvindt
algemeen toegepast worden. Tot op het einde van dit jaar zullen dagvaardingen die opgemaakt zijn in
functie van vroegere afspraken, geen aanleiding geven tot herleidingen van de vordering.
Mag ik u verzoeken deze communicatie te verspreiden onder uw collega’s?
Met de meeste hoogachting,
T. Van Houtte
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen
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