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Geringe vorderingen
Belgio
1 Het bestaan van een specifieke procedure voor geringe vorderingen
Er bestaat in de Belgische wetgeving geen specifieke procedure voor kleine vorderingen. Er bestaat enkel zoiets als “de summiere rechtspleging om betaling
te bevelen”. Cf. aparte fiche.
Er bestaat geen specifieke procedure voor kleine vorderingen. Er wordt toepassing gemaakt van de gemeenrechtelijke procedure die echter zeer eenvoudig
is.
De gewone procedure ziet er schematisch als volgt uit:
dagvaarding bij deurwaardersexploot
uitwisseling van schriftelijke argumentatie, conclusies genaamd
rechtsdag (pleidooi) en sluiting van de debatten
vonnis.
In principe zijn er geen vereenvoudigingen. Sommige vorderingen evenwel worden niet bij dagvaarding maar bij verzoekschrift op tegenspraak ingeleid (zie
hiervoor artikelen 1034bis tot 1034sexies Ger. W.). Een voorbeeld van een geschil bij verzoekschrift op tegenspraak is het huurgeschil. Artikel 1344bis van
het Gerechtelijk Wetboek zegt dat, onder voorbehoud van de bepalingen omtrent de pacht, elke vordering inzake de huur van goederen ingeleid kan worden
bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het vredegerecht.
1.1 Toepassingsgebied van de procedure, grensbedrag
1.2 Toepassing van de procedure
1.3 Formulieren
1.4 Rechtsbijstand
1.5 Regels betreffende het bewijs
1.6 Schriftelijke procedure
1.7 Inhoud van het vonnis
1.8 Vergoeding van de kosten
1.9 Mogelijkheid van hoger beroep
Links
De wetgeving betreffende summiere rechtspleging om betaling te bevelen: Website Federale Overheidsdienst Justitie:
Klik op “Geconsolideerde wetgeving” onder de rubriek “Rechtsbronnen”
Kies “Gerechtelijk Wetboek” bij de rubriek “Juridische aard”
Type “664” bij de rubriek “woorden”
Klik “Opzoeking” en dan “Lijst”.
Klik “Detail”.
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De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van
de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen
enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische
mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

