
Grensoverschrijdende vorderingen 
Betekenen en uitvoeren van Europese en nationale titels in Europa 

Seminarie enkel toegankelijk voor (stagiair- en kandidaat-) gerechtsdeurwaarders en hun medewerkers 

Het kluwen van de vele Europese verordeningen die van toepassing zijn op de betekeningen en uitvoeringen in Europa 

wordt soms met argwaan bekeken. Karolien Dockers zal in dit seminarie duidelijke schema’s meegeven waardoor dit kluwen 

wordt ontward. In het eerste deel wordt de grensoverschrijdende betekening toegelicht en in het tweede deel van dit 

seminarie wordt er ingezoomd op de meest gebruikte verordeningen voor grensoverschrijdende uitvoeringen, namelijk de 

Brussel I-bis-verordening, de verordening betreffende het Europees betalingsbevel en de procedure Geringe vorderingen. 

Via een praktische benadering van de theorie zullen handige tips en tricks worden gegeven om grensoverschrijdende 

vorderingen ter hand te nemen.  

Datum: 

 Di 29 september 2020, interactief  webinar van 16u tot 19u30

Voor het volgen van het webinar is er geen specifieke software vereist, enkel registratie via het e-mailadres van de 
deelnemer. Te volgen op pc, laptop of mobile devices. Deelnemers kunnen vragen stellen aan de sprekers d.m.v. de 
chatfunctie. 

Spreker: 

 Karolien Dockers, kandidaat-gerechtsdeurwaarder, Dikaioma Gerechtsdeurwaarderskantoren

Programma: 

In het eerste deel omtrent de grensoverschrijdende betekeningen komen onder meer volgende topics aan bod: 

 Wanneer is een grensoverschrijdende betekening nodig?

 Welke wetgeving dien ik te gebruiken voor mijn grensoverschrijdende betekening?

 Dient er steeds een vertaling te worden voorzien?

 Wat indien ik een buitenlands vonnis krijg ter uitvoering dat nog niet is betekend?

 Welk btw-regime is er van toepassing inzake grensoverschrijdende betekeningen?

 Welke formaliteiten moeten er zeker vermeld worden in een grensoverschrijdende betekening?

 Welke kosten mag en kan ik aanrekenen voor een grensoverschrijdende betekening?

 ….

In het tweede deel omtrent de grensoverschrijdende uitvoeringen komen onder meer de volgende topics aan bod : 

 Hoe moet ik te werk gaan om te bepalen welke Europese verordening ik moet gebruiken voor de uitvoering van

mijn vordering?

 Welke documenten vormen de uitvoerbare titel om een uitvoering op te starten in Europa?

 Welke taalvereisten dien ik te respecteren?

 Hoe vul ik de formulieren in van een verzoek tot Europees betalingsbevel?

 Hoe vul ik de formulieren in van een verzoek tot procedure geringe vorderingen?

 Hoe start ik in België de uitvoering op van een Europees vonnis?

 … 



Dagschema webinar Erkenning 

16u00-16u10     Inleiding     

16u10-17u00     Deel 1   

17u00-17u10     Vragen en antwoorden 

17u10-17u20     Pauze     

17u20-18u10     Deel 2 

18u10-18u20     Vragen en antwoorden 

18u20-18u30     Pauze 

18u30-19u20     Deel 3 

19u20-19u30     Vragen en antwoorden        

Deze opleiding is erkend als permanente vorming 

voor gerechtsdeurwaarders en kandidaat-

gerechtsdeurwaarders door het Kenniscentrum 

voor Gerechtsdeurwaarders onder het nummer 

385665 voor 3 juridische punten. 

ANTWOORDKAART 

Naam:  .................................................................................................................................................  

Naam:  .................................................................................................................................................  

Kantoor:  ..............................................................................................................................................  

Adres:  .................................................................................................................................................  

Telefoon:  .............................................................................................................................................  

E-mailadres: ........................................................................................................................................  

Btw-nummer:  ......................................................................................................................................  

Gegevens deelnemer(s) webinar - Het congresboek wordt u toegestuurd. 

E-mailadres deelnemer 1: …………………………………………………………………………………. 

Postadres deelnemer 1: ……………………………………………………………………………………. 

E-mailadres deelnemer 2: ………………………………………………………………………………… 

Postadres deelnemer 2: …………………………………………………………………………………… 

 Ik schrijf me in voor het webinar van di 29 september 2020: € 232 excl. btw.

 Ik schrijf me in samen met collegae en betaal € 218 excl. btw per deelnemer. Wij ontvangen één

gezamenlijke factuur aan het gereduceerd tarief mits gelijktijdige inschrijving.

 Interactief webinar 29 september 2020:  ……(aantal) personen

Inschrijvingsprijs incl. congresboek ter waarde van € 65. 

Indien uw kantoor onder PC336 valt, kan u mogelijk gebruikmaken van een opleidingspremie ter waarde 
van € 30. Alle nuttige informatie vindt u op info@liberform.be. 

Het is toegestaan in te schrijven voor een opleiding en - indien u verhinderd bent - een collega of 
medewerker de sessie(s) te laten volgen. 

Annulatie is mogelijk tot uiterlijk 10 dagen voor de betreffende sessie. In dat geval zal een credit 
terugbetaald worden van € 120 per geannuleerde sessie. 
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Grensoverschrijdende 
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Hoe inschrijven? 

 www.mijnwetboek.be/nl/

opleidingen

 Deze antwoordkaart

per post zenden naar

MijnWetboek.be/

KnopsPublishing

Kerkstraat 108

9050 Gent

 Deze antwoordkaart

faxen naar 014/73 89 50

 Een e-mail sturen naar

info@mijnwetboek.be met

uw inschrijvingsgegevens
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