
 

 

  

 
 
 
 

 
 
 

 
Online infosessie: 7 oktober 2022 

 
 

Niet betalende klant?  grensoverschrijdende incasso 
mogelijkheden 
 
De logistieke sector is een internationaal gegeven. Vanuit ons land 
vertrekken trafieken naar iedere uithoek van de wereld, maar komen er 
uit iedere uithoek ook enorme hoeveelheden goederen aan om dan op 
hun beurt verdeeld te worden in binnen-en buitenland. Een web van 
economische activiteiten die uiteraard vergoed moeten worden.  
 
Tegenwoordig beperkt een onderneming haar activiteiten niet meer tot 
het grondgebied van één land, maar richt zij zich ook op cliënteel over 
de grenzen heen. Dit heeft veel voordelen, maar leidt ook onvermijdelijk 
tot grensoverschrijdende schuldvorderingen die niet worden betaald.  
 
Ten aanzien van Belgische klanten zijn er tal van mogelijkheden en kan 
u over het algemeen redelijk gemakkelijk en snel overgaan tot 
invordering van uw openstaande facturen. 
 
Moeilijker wordt het wanneer u een schuld heeft op een buitenlandse 
klant.  
 
In een praktische online infosessie informeert FORWARD BELGIUM 
u over de zeer specifieke mogelijkheden waarover u beschikt ten 
aanzien van niet betalende Europese klanten (normale gerechtelijke 
procedure, Europees Betalingsbevel en Procedure voor Geringe 
vorderingen tot 1.500 €). De infosessie schetst kort de 
verhaalsmogelijkheden tegen de klant, en gaat dan vervolgens dieper in 
op een zeer efficiënt middel om ook effectief betaling te krijgen, namelijk 
het Europees Bankbeslag. Het zal u duidelijk worden dat dit Europees 
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Beslag ook gebruikt kan worden om informatie in te winnen over waar 
en welke bankrekeningen de schuldenaar heeft zodat u – zelfs voor het 
instellen van een procedure – al kan inschatten of het uitvoeren effectief 
zin heeft.  
 
Waar de effectieve grensoverschrijdende uitvoering van een vonnis of 
een Europees Betalingsbevel vroeger niet altijd van een leien dakje liep 
omdat u cruciale informatie miste (bankrekening?); zal u dan ook 
kunnen vaststellen dat – met de juiste bijstand – veel zorgen kunnen 
vermeden worden.  
 
Graag nodigen wij u daarom uit op een online infosessie die zal 
plaatsvinden op vrijdag 7 oktober om 12u00 via ZOOM. 
 
Tijdens deze infosessie geven advocaten Christophe Van Mechelen en 
Roeland Vanstaen uitleg waarom deze procedure een zeer handig 
instrument kan zijn om de betaling van uw facturen af te dwingen tegen 
uw Europese klanten, en dit ongeacht of u kennis heeft van de 
bankrekeningen die de klant houdt in het buitenland.  
 
 

Registratie 
 
Deelname aan deze infosessie is gratis voor FORWARD Belgium leden, 
maar inschrijving vooraf is verplicht. U kan zich tot uiterlijk 6 
oktober inschrijven door een mail te sturen naar 
vanessa@forwardbelgium.be   
 
 

Locatie 

 
Deze informatievergadering zal plaatsvinden via ZOOM. U ontvangt de 
dag voordien een link om in te loggen. 

 

Deze mail werd u verzonden door: 
 

 
 

FORWARD Belgium 

Brouwersvliet 33/Bus 1 
2000 Antwerpen 
Tel: 03/233.67.86 

info@forwardbelgium.be 
www.forwardbelgium.be 

 
Als u geen mails meer wenst te ontvangen kan u zich hier afmelden.  
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