
Nieuwe bevoegdheden voor de vrederechter en de rechtbank van koophandel  

Vanaf 1 juli 2014 krijgen de vrederechter en de rechtbank van koophandel, als 

"natuurlijk rechter", nieuwe bevoegdheden toegekend.  

1) nieuwe bijzondere bevoegdheid van de vrederechter (artikel 591, 25° van het 

Gerechtelijk Wetboek) 

De vrederechters zullen dus gehouden zijn kennis te nemen van vorderingen 

betreffende de invordering van geldsommen, ongeacht het bedrag, die door een 

leverancier van elektriciteit, gas, verwarming, water, internettoegang of een 

telefoonoperator worden ingesteld tegen een natuurlijke persoon omdat deze in 

gebreke blijft een levering van een nutsvoorziening door de hiervoor vermelde 

leverancier of persoon te betalen.  

Worden niet bedoeld vorderingen ingesteld tegen een onderneming in de zin van artikel 

573, lid 1, 1° van het Gerechtelijk Wetboek (elke natuurlijke of rechtspersoon die op 

duurzame wijze een economisch doel nastreeft en die een handeling verricht met het 

oog op de verwezenlijking van dit doel). 

De territoriale bevoegdheid wordt vastgesteld op de woonplaats van de verweerder 

(artikel 628, 25° van het Gerechtelijk Wetboek). 

2) nieuwe bevoegdheden van de rechtbank van koophandel (artikelen 573 en 574 van 

het Gerechtelijk Wetboek) 

Artikel 573 van het Gerechtelijk Wetboek dat de algemene bevoegdheid van de 

rechtbank van koophandel bekrachtigt stelt vast dat "de betwistingen tussen 

ondernemingen" voortaan tot de materiële bevoegdheden van deze rechtbank behoren. 

Merk op dat "de onderneming" in artikel 2, 1° van boek I van het Wetboek van 

economisch recht gedefinieerd wordt als elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die 

op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen. 

Onder “betwisting tussen ondernemingen” dient dus verstaan te worden: de 

betwistingen tussen alle personen die op duurzame wijze een economisch doel 

nastreven, die betrekking hebben op een handeling welke is verricht in het kader van de 

verwezenlijking van dat doel en die niet onder de bijzondere bevoegdheid van andere 

rechtscolleges vallen". 

Het doel van deze hervorming is aan de rechtbank van koophandel alle geschillen voor 

te leggen van commerciële aard, ongeacht het bedrag van het geschil, (met uitzondering 

van de geschillen die onder het arbeidsrecht en het sociaal recht vallen) die verband 

houden met het interne en externe leven van de onderneming. 



De bepaling behoudt voor een eiser die geen onderneming zou zijn de mogelijkheid voor 

om zijn vordering in te stellen voor een rechtbank van koophandel voor zover deze 

vordering verband houdt met de economische bedrijvigheid van de verweerder. 

De termen "handelaars", "handelstransactie" en "handelsvennootschap" zullen 

afgeschaft of vervangen worden in het kader van het Gerechtelijk Wetboek. 

Merk ten slotte op dat de wet de summiere rechtspleging om betaling te bevelen zoals 

vastgesteld in artikel 1338 van het Gerechtelijk Wetboek uitbreidt tot de vorderingen 

die tot de bevoegdheid behoren van de rechtbank van koophandel. 

 

(Wet van 26 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 

betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de 

toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies). 

 

 


