
Procederen

Pre-action Protocols en verjaring

Wie zaken doet in Engeland kan tegen de situ-

atie aanlopen dat een uitstaande vordering 

niet betaald wordt. De Engelse rechter kan 

zich over een dergelijk zaak buigen, maar voor 

het starten van de procedure is het belangrijk 

om een aantal spelregels, de Pre-action  

Protocols, in acht te nemen. 

Die schrijven onder andere voor dat je als 

schuldeiser de schuldenaar eerst aanschrijft, 

voldoende informeert, in de gelegenheid stelt 

om te reageren en mediation aanbiedt. Des-

gevraagd moet je alle relevante informatie met 

de wederpartij uitwisselen, inclusief bewijs dat 

voor jezelf nadelig kan zijn! Bij een dreigende 

verjaring van de vordering mag al vast wel een 

procedure gestart worden. Dit heeft te maken 

met de regel dat naar Engels recht de verja-
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Vanwege de brexit zijn alle ogen al maandenlang op het Verenigd Koninkrijk gericht. 

Exporteurs die vorderingen hebben uitstaan bij een Britse partner volgen de ontwikkelingen 

vermoedelijk met extra interesse. Hoe werkt het incasseren van vorderingen in Engeland en 

Wales en zal dit na de brexit anders werken? 
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“ Het is 
belangrijk om 
de Pre-action 
Protocols 
in acht te 
nemen.”

ring alleen wordt ‘gestuit’ door het indienen 

van een claimform (dagvaarding) bij de rechter 

of met instemming van de wederpartij (stand-

still agreement). Het simpele Nederlandse 

stuitingsbriefje is hier dus niet voldoende. Laat 

je dus niet verleiden tot langdurige onderhan-

delingen zonder afspraken over de verjaring!

Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Het Verenigd Koninkrijk (VK) kent drie verschil-

lende jurisdicties met ieder eigen (proces)recht: 

Engeland & Wales, Schotland en Noord-Ier-

land. Ga dus goed na bij welke rechter je te-

recht kunt en welk recht van toepassing is.

Het Engelse procesrecht heeft bovendien een 

adversial karakter (partijen bepalen de om-

vang van het rechtsgeding). Dit betekent dat 

partijen de eventuele onbevoegdheid van de 

Engelse rechter en toepasselijk buitenlands 

Vorderingen incasseren in Engeland en Wales

Wat als een buitenlandse klant niet wil betalen? Advocaat 
Joost Maassen zoomt in zijn tweede deel over het incasseren 

van vorderingen in Europa in op Engeland en Wales.
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recht moeten stellen en bewijzen. Gebeurt dat 

niet, dan acht de Engelse rechter zich be-

voegd en past Engels recht toe.

Bij grensoverschrijdende zaken moet de rech-

ter echter ook rekening houden met de EU- 

bevoegdheidsregels (zie de maarteditie van 

Globe Magazine). Dit betekent dat, wanneer 

de gedaagde verschijnt en de onbevoegdheid 

niet onmiddellijk aankaart, de Engelse rechter 

bevoegd is, tenzij een andere EU-rechter ex-

clusief bevoegd is. Wanneer de gedaagde 

niet verschijnt (en wel volgens de juiste proce-

dure is geïnformeerd), zal de rechter zich be-

voegd verklaren, tenzij hij om een bepaalde 

reden onbevoegd is of een andere rechter 

exclusief bevoegd is. In beide gevallen wordt 

onder exclusieve bevoegdheid niet een exclu-

sieve forumkeuze verstaan. Dat wil zeggen 

dat de keuze voor een rechter niet automa-

tisch ook het toepasselijk recht bepaalt. Hier 

is het dus extra oppassen.

Het is meestal beter in het contract de be-

voegde rechter en het toepasselijke recht van 

hetzelfde land overeen te komen. Dit voor-

komt de kans op fouten van een rechter, die 

onbekend recht moet toepassen, en hoge 

kosten voor deskundigenadvies over buiten-

lands recht.

High court versus county court en proces-

vertegenwoordiging

Bij de meeste vorderingen tot £ 100.000 is de 

County Court (vergelijkbaar met onze kanton-

rechter) bevoegd, in andere gevallen de High 

Court in Londen. In Engeland mag iemand, in 

tegenstelling tot in Nederland, bij alle gerech-

ten als litigant in person (zonder procesverte-

genwoordiger) optreden. Het is de vraag of dit 

bij een buitenlandse procedure verstandig is.

In Engeland onderscheidt men solicitors en 

barristers. Beiden zijn, anders dan in Neder-

land, officers of the court, wat inhoudt dat zij 

weliswaar voor hun cliënten optreden, maar 

tegelijkertijd in het belang van een goede 

rechtspleging moeten handelen.

Solicitors adviseren over procedures en trans-

acties, vertegenwoordigen hun cliënten bij la-

gere gerechten (bijvoorbeeld de County 

Court) en bereiden zaken voor ten behoeve 

van de barristers, die moeten worden inge-

schakeld bij de hogere gerechten (waaronder 

de High Court). Sommige barristers worden 

benoemd tot Queen’s Counsel (QC), omdat zij 

uitblinken op een bepaald rechtsterrein. Zij 

worden ook wel ‘silks’ genoemd (naar het zij-

den gewaad, dat zij dragen). QC’s adviseren 

over of treden op in belangrijke en complexe 
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zaken. Sinds enige tijd kunnen solicitors exa-

men doen om ‘higher rights of audience’ te 

verkrijgen. Zij kunnen dan ook bij hogere ge-

rechten optreden.

Proceskostenveroordeling

In Nederland legt de rechter vaste buitenge-

rechtelijke en proceskosten op. In Engeland 

moet de verliezer in beginsel alle werkelijke 

buitengerechtelijke en proceskosten betalen 

(mits redelijk en proportioneel). Alleen bij lage 

vorderingen werkt men met vaste bedragen. 

De rechter kan hier van afwijken om een partij 

te straffen, bijvoorbeeld wanneer deze de 

Pre-action Protocols niet naleeft of onterecht 

een formeel schikkingsvoorstel (Part 36 Offer) 

van de wederpartij heeft afgewezen. Over het 

algemeen zijn de proceskosten in Engeland 

hoger, waardoor daar vaker dan in Nederland 

wordt geschikt.

Voorlopige voorzieningen

Het Engelse recht kent talloze vormen van 

voorlopige en bewarende maatregelen voor 

en tijdens de procedure (injunctions), waaron-

der een (worldwide) freezing order (een ver-

bod om met een goed te handelen) en een 

bevel tot doorzoeking of informatieverstrek-

king met betrekking tot bewijs en vermogens-

bestanddelen. Overtreding van een order kan 

leiden tot ‘contempt of court’, met als gevolg 

een eventuele gevangenisstraf, boete of be-

slag op goederen. Een incasso kort geding, 

zoals wij dat in Nederland kennen, bestaat in 

Engeland niet.

Het verzoek tot een voorlopige of bewarende 

maatregel kan buiten aanwezigheid van de 

schuldenaar worden behandeld (om verduiste-

ring van goederen te voorkomen). Je moet als 

schuldeiser dan wel alle relevante informatie 

verstrekken, inclusief bewijs dat nadelig voor 

jezelf is, en informatie die later beschikbaar 

komt. De schuldenaar kan vervolgens de rech-

ter vragen om de beslissing weer ongedaan te 

maken. Indien een voorlopige beslissing achter-

af onjuist blijkt te zijn, ben je aansprakelijk voor 

eventuele schade of zelfs in contempt of court, 

wanneer je onjuiste informatie verstrekt.

Het VK is geen partij bij EU Verordening 

655/2014 inzake het Europees Bankbeslag. 

Engelse schuldeisers kunnen derhalve geen 

Europees Bankbeslag in andere EU-landen 

leggen. Andersom geldt hetzelfde: een Ne-

derlandse ondernemer kan langs deze weg 

geen bankbeslag leggen in het VK. Dit moet 

dan via de nationale procedures en de Brus-

sel I Verordeningen gebeuren (zie de vorige 

aflevering).

Erkenning

Een Engels vonnis kan direct in Engeland ten 

uitvoer worden gelegd. Een buitenlandse beslis-

sing moet daar eerst erkend worden (zie vorige 

aflevering). Voor het verkrijgen van een exequa-

tur (ingeval van een beslissing in een procedure 

die voor 1 januari 2015 is gestart) moet je bij de 

High Court zijn.

Tenuitvoerlegging

Zodra een rechterlijke beslissing kan worden 

tenuitvoergelegd, kan aan de Engelse rechter 

om de volgende maatregelen worden gevraagd:

•  Taking control of goods: een bevel tot inbe-

slagname en verkoop van goederen;

•  Third party debt order: de tegoeden van de 

schuldenaar bij (een) derde(n) worden bevro-

ren en aangewend om de schuld te betalen 

(bijvoorbeeld geld op een bankrekening);

•  Attachment of earnings: loonbeslag bij de 

werkgever.

Bovenstaande methoden zijn vrij eenvoudig. De 

volgende manieren zijn ingewikkelder:

•  Charging order: een bevel tot beslag op een 

beneficiair aandeel van de debiteur in be-

paalde vermogensbestanddelen (bijvoor-

beeld in land, aandelen in een vennootschap 

of het gemeenschappelijke aandeel in een 

goed van een maatschap).

•  Faillissementsaanvraag: bij een schuld of 

schulden van meer dan £750 (voor vennoot-

schappen) en gelijk of meer dan £ 5.000 (bij 

natuurlijke personen) kun je het faillissement 

aanvragen. Houd er wel rekening mee dat 

de opbrengst met alle andere schuldeisers 

moet worden gedeeld. Bovendien hebben 

schuldeisers met voorrechten en zekerhe-

den voorrang. Hierdoor kan de opbrengst 

tegenvallen.

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk de rech-

ter te vragen om een:

•  Appointment of a receiver by way of equita-

ble execution: een ‘bewindvoerder’ probeert 

dan een opbrengst te genereren uit goede-

ren, waarin de schuldenaar een ‘equitable 

interest’ heeft. Een equitable interest is een 

typisch Engels ingewikkeld concept. Het 

gaat hier om een op ‘redelijkheid’ geba-

seerd/ beneficiair recht dat rust op een be-

“ Een incasso kort 
geding bestaat in 
Engeland niet.”
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paald goed dat niet juridisch aan de schul-

denaar toebehoort (een soort economisch 

eigendom).

•  Writ of sequestration: het als gevolg van het 

negeren van een gerechtelijk bevel vasthou-

den van goederen totdat alsnog aan het be-

vel wordt voldaan.

•  Order of committal: de gevangenneming van 

de schuldenaar, wanneer die een bevel ne-

geert.

Het is verstandig om altijd eerst te onderzoeken 

in hoeverre de schuldenaar verhaal biedt, of er 

een insolventieprocedure tegen hem loopt of 

dat hij afspraken met andere schuldeisers heeft 

gemaakt. Dergelijke situaties kunnen namelijk 

de verhaalsmogelijkheden beperken.

Statutory demand

Tenslotte is het mogelijk, wanneer je een sterke 

vordering hebt, de schuldenaar een statutory 

demand sturen. Dit is een schriftelijke aanma-

ning tot betaling binnen 21 dagen, die aan be-

paalde formele eisen voldoet. De schuldenaar 

kan er vervolgens voor kiezen om de schuld te 

betalen of de rechtbank vragen de demand af 

te wijzen. De rechter kan tot afwijzing overgaan 

wanneer de schuldenaar een minstens gelijke 

tegenclaim heeft, er goede gronden zijn om de 

vordering te betwisten, zekerheid kan bieden 

of wanneer er een andere goede reden is voor 

afwijzing. Een statutory demand heeft als voor-

deel dat het in beginsel bewijs van betalingson-

macht is bij een faillissementsaanvraag, wan-

neer de schuldenaar binnen de termijn van 21 

dagen niet betaald heeft of zijn verzoek om af-

wijzing van de demand wordt afgewezen.

Brexit

Het VK en de EU zijn tot 31 december 2020 

een overgangsperiode overeengekomen. 

Het Engelse High Court is gevestigd in de Royal Courts Justice in Londen.

Daaraan is wel de voorwaarde gesteld dat er 

voor de brexit een raamwerk voor een toe-

komstige relatie bestaat. Dit is de uittredings-

overeenkomst, die veelvuldig in het nieuws is 

geweest. Gedurende de overgangsperiode 

zal de meeste EU-regelgeving blijven gelden, 

ook die voor grensoverschrijdende rechtsple-

ging in Europees verband.

Wanneer er voor de uittredingsdatum geen 

raamwerk is (wat bij verschijning van dit nummer 

duidelijk zou moeten zijn), vervalt in beginsel alle 

EU-regelgeving in het VK en moet men terugval-

len op minder gunstig nationaal recht. In het al-

gemeen bevat het Engelse recht gelijksoortige 

regels als in EU-verband voor de bevoegde 

rechter en het toepasselijke recht. Daarnaast wil 

het VK aansluiten bij het Haags Forumkeuze 

Verdrag. Bij de erkenning van een buitenlandse 

rechterlijke beslissing in Engeland & Wales ligt 

het moeilijker (dit is immers gebaseerd op we-

derkerigheid). Men moet dan terugvallen op het 

Engelse nationale recht of een oud bilateraal ver-

drag uit 1967 tussen Nederland en het VK inza-

ke de erkenning en tenuitvoerlegging van rech-

terlijke beslissingen. Dit verdrag is echter strikter 

dan de huidige EU-wetgeving. 
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