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VOORWOORD

Wanneer u zakendoet met een buitenlandse onderneming krijgt 
u te maken met een andere handelscultuur dan u gewend bent. 
Bovendien spreekt uw handelspartner niet altijd dezelfde taal, 
wat communiceren vaak lastig maakt. Wanneer er sprake is van 
een onbetaalde factuur, krijgt u ook nog eens te maken met 
een andere wetgeving. Elk Europees land heeft namelijk andere 
regels en wetten op het gebied van incasseren. Hierdoor kan 
een incassoprocedure anders verlopen dan u gewend bent. De 
verschillen in wetgeving, taal en handelscultuur maken incasseren in 
het buitenland vaak ingewikkeld. Daarom delen onze internationale 
advocaten hun kennis en ervaring over incasseren en zakendoen 
hun land. Heeft u daarna toch nog vragen over een onbetaalde 
factuur bij een buitenlandse klant? Neem dan gerust contact met 
ons op. Ons internationale team helpt u graag verder, in welk land u 
ook zakendoet.
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Huidige kantoren

Toekomstige kantoren

Landen waar Bierens actief is met eigen advocaten en incassospecialisten 

Landen waar Bierens actief is met partners (voor juridische procedures)

115+ MEDEWERKERS
Amsterdam (HQ)
• Barcelona
• Rome
• Antwerpen
• Düsseldorf
• Veghel

INHOUD

INHOUD
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Heeft u een incassozaak in het 
buitenland? Een incassoprocedure 
in een ander land verloopt 
vaak redelijk hetzelfde als een 
Nederlandse incassozaak. Maar 
er zijn ook verschillen. Zo zijn er 
andere incassomiddelen en tactieken 
bij internationale debiteuren. 
Bovendien zijn de gerechtelijke 
incassoprocedures in elk land 
verschillend.

Benieuwd wat u precies kunt 
verwachten bij een internationale 
incassozaak? Wij leggen graag de 
internationale incassoprocedures 
aan u uit. Onze internationale 
incassospecialisten en advocaten 
hebben namelijk ruime kennis en 
ervaring met de wet- en regelgeving 
in hun land. Hiermee weten wij uw 
buitenlandse debiteur snel te laten 
betalen. In dit document delen onze 
incasso advocaten hun kennis over 
incasseren in hun land. 

INCASSOPROCEDURES EUROPESE LANDEN

Incassoprocedure
Er zijn verschillende stappen die 
we kunnen ondernemen om 
uw klant te laten betalen. Het is 
afhankelijk van uw incassozaak 
hoe de incassoprocedure verloopt. 
Een incassozaak is bij ons namelijk 
altijd maatwerk. Wij kijken naar de 
inhoud van incassozaak voordat 
wij bepalen welk traject ingezet 
wordt. Zo garanderen wij dat de 
incassoprocedure het meest efficiënt 
is voor uw zaak.

Het incassotraject is altijd in te delen 
in twee fases: de buitengerechtelijke 
fase en de gerechtelijke fase. In de 
buitengerechtelijke fase wordt er 
geïncasseerd zonder tussenkomst van 
de rechter, in de gerechtelijke fase 
wordt er wel een rechter ingeschakeld. 
Omdat wij een advocatenkantoor 
zijn, kunnen wij u in beide trajecten 
bijstaan. De meeste zaken lossen wij in 
de buitengerechtelijke fase op, zonder 
tussenkomst van een rechter. Dit geldt 
ook bij buitenlandse incassozaken. 

Minnelijke incassotraject
De incassoprocedure start bij ons 
kantoor altijd in het minnelijke traject. 
Dat wil zeggen dat wij proberen te 
incasseren zonder tussenkomst van de 
rechter. Dat wij een advocatenkantoor 
zijn, wil namelijk niet zeggen dat wij 
ook meteen naar de rechter stappen. 
Sterker nog: het heeft altijd de voorkeur 
om zaken zonder tussenkomst van de 
rechter op te lossen. Dit gaat namelijk 
sneller en is goedkoper.

Het minnelijke incassotraject (ook 
wel buitengerechtelijke incassotraject 
genoemd) bestaat uit het sturen 
van aanmaningen en bellen naar de 
debiteur. Per land kunt u zien welke 
specifieke middelen wij in kunnen 
zetten om alsnog betaling te ontvangen 
van uw debiteur. De meeste facturen 
incasseren wij in het minnelijke 
incassotraject. Incasseren in deze fase 
doen wij bovendien op basis van No 
Cure No Pay.  Zo loopt u weinig risico 
bij uw incasso-overdracht.

Gerechtelijk incasseren: 
incassoprocedure in de 
rechtbank
Wanneer de buitengerechtelijke fase 
geen effect heeft gehad, stappen we 
naar de rechter. Uiteraard starten wij 
een gerechtelijke incassoprocedure 
alleen met uw toestemming. Wij gaan 
geen kosten maken voordat u akkoord 
bent gegaan. Ons doel is om zo snel 
mogelijk betaald te krijgen en om 
de kosten voor u zo laag mogelijk te 
houden.

De gerechtelijke procedures zijn in elk 
land anders. Elk Europees land heeft 
namelijk een ander rechtssysteem 
met eigen regels en wetten. Dat 
betekent dat ze een andere wetgeving 
hanteren dan u waarschijnlijk gewend 
bent. De faillissementsaanvraag 
als incassomiddel kent men in het 
buitenland meestal niet. Daarnaast 
kunnen gerechtelijke incassoprocedures 
soms een stuk langer duren dan we in 
Nederland gewend zijn.

Small Claims 
Procedure & Europees 
Betalingsbevelprocedure
Hoewel elk land zijn eigen 
gerechtelijke incassoprocedures kent, 
zijn er ook twee incassoprocedures 
die ingezet kunnen worden bij 
internationale vorderingen. De 
Small Claims Procedure kan ingezet 
worden bij zakelijke vorderingen 
tot €5.000, zowel bij betwiste als 
onbetwiste vorderingen. De Europees 
Betalingsbevelprocedure kan gevolgd 
worden bij vorderingen die hoger 
zijn, mits deze onbetwist zijn. Voor 
beide procedures geldt dat beide 
bedrijven(zowel de crediteur als de 
debiteur) gevestigd zijn in een 
EU-lidstaat. 

Gespecialiseerd in 
internationaal incasso
Bierens Incasso Advocaten is 
gespecialiseerd in internationaal 
incasseren. Wij hebben een team van 
internationale incassospecialisten en 
advocaten die afkomstig zijn uit de 20 
grootste economieën in Europa. Zij 
hebben kennis van de handelscultuur 
en de beste incassotactieken in 
hun land. Bovendien spreken ze 
dezelfde taal als de debiteur. Op die 
manier weten zij snel en efficiënt 
te incasseren bij buitenlandse 
vorderingen.

Meer informatie over 
incasseren in het buitenland
Heeft u nog vragen naar aanleiding 
van deze informatie? Neem dan 
gerust contact met ons op. Onze 
internationale experts zijn altijd 
dichtbij. U bent altijd van harte 
welkom bij ons kantoor in Amsterdam 
en Veghel om uw zaak te bespreken. 
Samen met u bepalen we onze 
aanpak. Onze advocaten zorgen er 
vervolgens voor dat uw openstaande 
factuur alsnog wordt betaald.

INCASSOPROCEDURES EUROPESE LANDEN
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Bent u van plan om zaken te gaan doen in het buitenland? Lees dan de tips van onze 
internationale incassospecialisten en advocaten. Hiermee zorgt u ervoor dat u succesvol 
kunt zakendoen met uw buitenlandse klant of leverancier.

7 TIPS VOOR SUCCESVOL ZAKENDOEN IN 
EUROPA

Onderschat de cultuurverschillen niet 
Een bespreking op kantoor of worden belangrijke afspraken gemaakt tijdens de lunch? De 
handelscultuur is in elk land anders. Verdiep u daarom in de cultuur van uw buitenlandse 
zakenpartner en houd rekening met de verschillen. Hiermee kunt u veel misverstanden voorkomen. 

Communiceer in dezelfde taal
Om succesvol zaken te kunnen doen is het belangrijk dat u dezelfde taal spreekt als uw 
zakenpartner. Hiermee kunt u namelijk veel misverstanden en onduidelijkheden voorkomen. Hoewel 
veel internationale bedrijven de Engelse taal beheersen, moet u hier niet zomaar vanuit gaan. 
Zeker wanneer het gaat om het versturen van aanmaningsbrieven of bellen naar debiteuren is het 
belangrijk dat dit gebeurt in de taal van de debiteur. Onze ervaring is dat debiteuren dan veel sneller 
geneigd zijn om te betalen. 

Leer enkele woorden in de taal van uw zakenpartner
Ook al beheerst u de taal van uw zakenpartner niet, is het zeker aan te raden om enkele woorden 
te leren in de taal van uw zakenpartner. In veel landen wordt zeer gewaardeerd als u ‘goedendag’ of 
‘dankjewel’ in de taal van uw klant kunt zeggen.

Check uw klant 
Voordat u gaat zakendoen met een nieuwe klant, is het belangrijk om dit bedrijf te checken op 
kredietwaardigheid en betrouwbaarheid. Check bovendien het betaalgedrag van uw klant. Bij diverse 
bedrijven kunt u een actueel financieel rapport opvragen van uw klant. Zo kunt u kredietrisico’s beter 
inschatten en komt u achteraf niet voor verrassingen te staan.

5Maak duidelijke afspraken
Discussies en juridische conflicten wilt u het liefst voorkomen met uw klant. En helemaal met 
buitenlandse klanten. Zorg er daarom voor dat gemaakte afspraken schriftelijk worden vastgelegd. 
Zorg er bovendien voor dat beide partijen deze afspraken ondertekenen. In sommige landen, zoals 
bijvoorbeeld Rusland, is een handtekening echter niet voldoende en zijn stempels ook noodzakelijk. 

Hanteer een strak debiteurenbeleid 
Het betalingsgedrag in het buitenland kan wel eens afwijken van wat we in Nederland gewend zijn. 
Zeker in Zuid-Europese landen kan het lang duren voordat een factuur wordt betaald. Hanteer 
daarom een strak debiteurenbeleid en onderneem direct actie wanneer een factuur niet op tijd 
wordt betaald. 

Wees u bewust van de verschillende incassoprocedures 
Heeft u een onbetaalde factuur? Ook incasseren verloopt in elk land anders. De manier 
hoe een debiteur het best benaderd kan worden, verschilt per land. Maar ook de juridische 
incassoprocedures zijn overal verschillend. Het rechtssysteem is namelijk in elk Europees land 
anders.  

7 TIPS VOOR SUCCESVOL ZAKENDOEN IN EUROPA
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Doet u zaken met een Belgische partij? Ondanks dat we dezelfde taal spreken, is er 
een groot cultuurverschil tussen Belgen en Nederlanders. Er zijn geen buurlanden zo 
verschillend van elkaar als Nederland en België. Dit cultuurverschil wordt vaak onderschat, 
met alle gevolgen van dien. Wanneer u echter rekening houdt met onze tips, verhoogt u de 
kans op succesvol zakendoen in het België.

INCASSO IN BELGIË

DE BELGISCHE HANDELSCULTUUR

In België heerst een meer bescheiden zakencultuur dan in Nederland. Belgen vinden vaak dat Nederlanders erg 
bot en direct communiceren, wat als drammerig en arrogant wordt ervaren. Stel u daarom wat meer bescheiden 
op, om weerstand te voorkomen.

Belgen laten niet altijd het achterste van hun tong  zien, dus trek niet te snel conclusies. Het kan zomaar dat 
uw Belgische zakenpartner aangeeft geïnteresseerd te zijn, terwijl hij u eigenlijk beleefd wil afwijzen.

België kent een meer hiërarchische handelscultuur, waardoor besprekingen bij voorkeur plaatsvinden 
met personen in gelijkwaardige functies. Geef daarom duidelijk aan wat uw functie is en wat uw 
beslissingsbevoegdheid is. Vraag dat ook aan uw gesprekspartner.

België kent een  uitgebreide lunchcultuur. De lunch is een belangrijk moment om het vertrouwen van uw 
zakenpartner te winnen. Veel deals worden in het restaurant besproken, maak dus ruim tijd voor een uitgebreide 
lunch met uw Belgische zakenpartner.

Belgen hechten  veel waarde aan goed contact. Zij waarderen het enorm als u investeert in een goede 
handelsrelatie. Ook nadat het contract is gesloten. Uw Belgische zakenpartner zal u vervolgens trouw blijven en 
niet snel overstappen naar een goedkopere leverancier. 

Belgen zijn gesteld op goede omgangsvormen en etiquette.

INCASSO IN BELGIË
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BETALINGSGEDRAG BELGISCHE 
BEDRIJVEN
Betalen binnen 30 dagen
In België geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na de 
dag waarop een debiteur uw factuur heeft ontvangen of 30 dagen na 
de dag waarop de goederen of diensten zijn geleverd. U mag met uw 
zakenpartner onderling afspreken om van deze betalingstermijn af te 
wijken, maar deze termijn mag niet langer zijn dan 60 dagen. In de praktijk 
betalen veel Franse debiteuren echter pas na 60 dagen.  

Op tijd betalen?
Het betalingsgedrag van Belgische ondernemingen is de afgelopen jaren 
sterk verbeterd. Dit is het resultaat van een professionaliseringslag op het 
gebied van creditmanagement binnen Belgische bedrijven. Toch zijn er 
nog steeds bedrijven die hun facturen niet op tijd betalen. Bijna de helft 
van alle zakelijke facturen worden in België te laat betaald.  

Buitengerechtelijk incasseren 

Schriftelijk en telefonisch sommeren: We sturen de 
debiteur een schriftelijke aanmaning en nemen telefonisch 
contact met de debiteur op waarbij we de debiteur 
verzoeken alsnog te betalen. De debiteur krijgt vervolgens 
enkele dagen de tijd voor een betaling. Hierbij worden ook 
de rente en kosten gevorderd.

Betalingsregelingen opstellen: Indien nodig treffen we 
een betalingsregeling met uw debiteur.

Aankondigen gerechtelijke procedure: Gerechtelijke 
procedure uw debiteur alsnog over de streep om uw 
factuur te betalen.

Bewarend beslag: In dat geval wordt er beslag gelegd op 
het vermogen van uw debiteur. Hiervoor hoeft men niet 
altijd naar de rechtbank. Er kan ook beslag worden gelegd 
op basis van een notariële akte of een onbetwiste factuur 
bij een derde. Wel moet er aan bepaalde voorwaarden 
worden voldaan. Uw debiteur wordt vooraf niet op de 
hoogte gesteld van dit conservatoir beslag, maar hij kan 
wel in beroep gaan door middel van een beslagprocedure.

Solvabiliteitsonderzoek: Uw advocaat en de 
gerechtsdeurwaarder kunnen bij de debiteur een 
solvabiliteitsonderzoek doen. De deurwaarder gaat dan 
langs bij uw klant om vast te stellen wat de situatie daar is. 
Hierbij wordt ook de inventaris bekeken. Hierdoor hebben 
we een actueel financieel beeld van de debiteur. Aan de 
hand van dit onderzoek geven wij u een gericht advies over 
eventuele vervolgstappen.

Gerechtelijk incasseren

Bodemprocedure: Om uw vordering via de rechter 
te incasseren, kunnen onze advocaten uw debiteur 
dagvaarden. Wanneer er sprake is van een betwisting, is 
uw debiteur het niet eens met uw factuur. Het gaat dan 
niet om een incasso waarbij de debiteur niet kan betalen, 
de debiteur heeft een gefundeerde reden om de factuur 
niet te betalen. In dat geval zal de rechter op verzoek 
van de partijen een conclusiekalender opstellen, zodat 
de partijen schriftelijk op elkaars standpunten kunnen 
reageren. In de praktijk komt het er vaak op neer dat er 
geen verweer wordt gevoerd en dat de rechter een vonnis 
uitspreekt. 

INCASSOPROCEDURE BIJ BELGISCHE DEBITEUREN

INCASSO IN BELGIË

VIVY KAMSTEEG
ADVOCAAT BELGISCH RECHT
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INCASSO IN BULGARIJE

DE BULGAARSE HANDELSCULTUUR

Persoonlijk en direct is erg belangrijk. Neem de tijd om een goed contact op te bouwen. Wees geïnteresseerd en 
belangstellend naar uw Bulgaarse zakenpartner. Begin bij een afspraak niet meteen over zaken, het is gebruikelijk 
om eerst over koetjes en kalfjes te praten.

Zaken bespreken met uw Bulgaarse zakenpartner doet u bij voorkeur face to face. Contact via e-mail en telefoon 
is niet voldoende. Zorg er daarom voor dat u regelmatig een bezoek brengt aan uw Bulgaarse klant. Lukt het niet 
om af te spreken? Pak dan de telefoon, dit heeft de voorkeur boven e-mailen.

Het is voor Bulgaren niet gebruikelijk om op kantoor af te spreken met een klant. Een goede businessmeeting 
vindt plaats in een Restaurant. Een deal sluiten gebeurt doorgaans tijdens de lunch of het diner.

Bulgaren zijn vaak afwachtend. Neem daarom het initiatief tijdens zakelijke afspraken en onderhandelingen.

Kom afspraken na. Bulgaren verwachten dat u op tijd komt bij zakelijke afspraken. Maakt u mondeling 
afspraken? Bevestig deze dan schriftelijk.  

In Bulgarije worden facturen vaak binnen de betalingstermijn betaald. Maar een klein 
deel van de openstaande facturen blijft uiteindelijk onbetaald. Daarmee zijn Bulgaren één 
van de betere betalers in Europa. Toch moet u er rekening mee houden dat een Bulgaarse 
onderneming een betaling uit zal stellen indien zij daar de kans voor zien. 
Met deze tips kunt u succesvol zakendoen in Bulgarije.

INCASSO IN BULGARIJE
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BETALINGSGEDRAG BULGAARSE 
BEDRIJVEN 
Betalen binnen 30 dagen
In Bulgarije geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na de 
dag waarop een debiteur uw factuur heeft ontvangen of 30 dagen na 
de dag waarop de goederen of diensten zijn geleverd. U mag met uw 
zakenpartner onderling afspreken om van deze betalingstermijn af te 
wijken, maar deze termijn mag niet langer zijn dan 60 dagen. 

Goede betalers in Bulgarije
Bulgaarse ondernemers zijn één van de betere betalers in Europa. 
Slechts 25% van de facturen worden niet op tijd betaald en maar 5% 
blijft onbetaald. Toch is het aan te raden om een strak debiteurenbeleid 
te voeren op Bulgaarse debiteuren. Indien een Bulgaarse debiteur een 
reden kan bedenken om betaling uit te stellen, zal hij daar namelijk zeker 
gebruik van maken. 

Juridische procedures voorkomen
Hoewel u zelf ook liever een gerechtelijke procedure voorkomt, geldt 
dat zeker ook voor de Bulgaarse bedrijven. Zij zullen proberen om de 
tussenkomst van een rechter te vermijden. Juridische procedures kunnen 
namelijk veel tijd en geld kosten, zeker Bulgaarse MKB’ers kunnen zich 
een gerechtelijke procedure niet veroorloven. 

Buitengerechtelijk incasseren

Schriftelijk en telefonisch sommeren: We sturen de 
debiteur een schriftelijke aanmaning en nemen telefonisch 
contact op waarbij we de debiteur verzoeken alsnog 
binnen enkele dagen te betalen. Hierbij worden ook de 
rente en kosten gevorderd;

Aankondigen gerechtelijke procedure: Bulgaarse 
ondernemers zijn één van de betere betalers in Europa. 
Slechts 25% van de facturen worden niet op tijd betaald en 
maar 5% blijft onbetaald. Toch is het aan te raden om een 
strak debiteurenbeleid te voeren op Bulgaarse debiteuren. 
Indien een Bulgaarse debiteur een reden kan bedenken om 
betaling uit te stellen, zal hij daar namelijk zeker gebruik 
van maken. 

Schikking treffen: De rechtbank in Bulgarije stimuleert dat 
u eerst een schikking probeert te treffen met uw debiteur 
voordat u een gerechtelijke procedure start. Wij zullen dan 
ook in de meeste gevallen proberen te schikken met uw 
klant voordat we een rechter inschakelen.

Gerechtelijk incasseren

Betalingsbevelprocedure (“Изпълнително 
производство”): Wanneer er geen discussie is over de 
factuur, spreken we van een onbetwiste vordering. In 
dat geval kan een “Заповед за изпълнение” procedure 
worden opgestart. Met deze procedure wordt redelijk snel 
en efficiënt een uitvoerbare titel behaald. Nadat de rechter 
uitspraak heeft gedaan, zal onze advocaat samen met de 
deurwaarder direct de nodige middelen inzetten om deze 
uitspraak uit te voeren. Bijvoorbeeld door beslag te leggen 
op de bankrekening van debiteur;

Bodemprocedure(“Изпълнително производство”): 
Wanneer er sprake is van een betwisting, is uw debiteur 
het niet eens met uw factuur. In dat geval kunnen onze 
advocaten uw debiteur dagvaarden (“Искова молба”). 
Beide partijen zullen dan hun standpunten moeten 
presenteren. Soms zal de rechter onmiddellijk beslissen, 
soms zal een datum voor een hoorzitting worden gepland. 
Afhankelijk van de details van uw zaak, zal de advocaat 
vaststellen of een procedure van toepassing is;

INCASSOPROCEDURE BIJ BULGAARSE DEBITEUREN

INCASSO IN BULGARIJE
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INCASSO IN DUITSLAND

DE DUITSE HANDELSCULTUUR

In Duitsland heerst een meer formele zakencultuur. Tutoyeren tijdens zakelijke gesprekken is niet gebruikelijk, 
daarnaast houden Duitsers zakelijk en privé strikt gescheiden. Tijdens zakelijke afspraken wordt voornamelijk 
inhoudelijke punten besproken, over het privéleven wordt niet gesproken.  

Duitsers zijn vaak redelijk conservatief. Ze zijn erg kritisch en in eerste instantie wat sceptisch. Hierdoor nemen 
ze vaak meer tijd om een beslissing te nemen. Duitsers vinden deskundigheid en kwaliteit erg belangrijk.

Duitsers vinden deskundigheid en kwaliteit erg belangrijk. Kom dus niet onvoorbereid naar afspraken, maar 
bereid u goed voor. Laat zien dat u verstand van zaken heeft en dat u serieus bent.

Duitsers nemen meestal geen blad voor de mond. Zowel positieve ontwikkelingen als problemen worden direct 
en duidelijk gecommuniceerd. Ook meningen worden makkelijk geuit. 

Pünktlichtkeit staat bij Duitsers hoog in het vaandel. Zorg dat u op tijd op uw afspraken bent. 

Heeft u een conflict met uw Duitse zakenpartner? Houd er rekening mee dat een Duitse zakenman sneller een 
advocaat zal inschakelen. In Duitsland worden conflicten namelijk minder snel opgelost in goed overleg. 

in Duitsland betaalt niet binnen de betalingstermijn. Het is dus belangrijk om een goed 
debiteurenbeleid te hebben voor Duitse klanten. Vaak is na de eerste aanmaning al duidelijk 
of een gerechtelijke procedure nodig zal zijn. Waar in Nederland de crediteur beschermd 
wordt, gaat het Duitse rechtsstelsel uit van een debiteurenbescherming. Onze Duitse 
incassospecialisten en advocaten geven u daarom graag tips bij zakendoen en incasseren in 
Duitsland. 

INCASSO IN DUITSLAND
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BETALINGSGEDRAG DUITSE 
BEDRIJVEN
Betalen binnen 30 dagen
In Duitsland geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na de 
dag waarop een debiteur uw factuur heeft ontvangen of 30 dagen na 
de dag waarop de goederen of diensten zijn geleverd. U mag met uw 
zakenpartner onderling afspreken om van deze betalingstermijn af te 
wijken, maar deze termijn mag niet langer zijn dan 60 dagen. 

Op tijd betalen?
Duitse ondernemingen behoren tot één van de betere betalers in Europa. 
Desondanks betaalt nog altijd 16% van de Duitse debiteuren niet binnen 
de betalingstermijn. Het is vaak na de eerste aanmaning al duidelijk of 
een gerechtelijke procedure nodig zal zijn. Omdat het Duitse rechtsstelsel 
een debiteurenbescherming kent, is het aan te raden om een goed 
debiteurenbeleid te voeren bij Duitse debiteuren.

Buitengerechtelijk incasseren

Schriftelijk en telefonisch sommeren: We nemen contact 
op met uw debiteur en verzoeken deze alsnog te betalen. 
In specifieke gevallen zullen we ook face to face met uw 
debiteur in gesprek gaan. Uw Duitse klant krijgt vervolgens 
enkele dagen de tijd voor een betaling.

Aankondigen gerechtelijke procedure: De beste manier 
om druk te zetten op Duitse debiteuren is de aankondiging 
dat u een gerechtelijke procedure gaat starten tegen uw 
Duitse klant. Veelal trekt deze aankondiging uw Duitse klant 
alsnog over de streep om te betalen. Het is daarom aan te 
raden om snel een incasso advocaat in te schakelen die zo’n 
procedure namens u kan aankondigen. Hierdoor voorkomt 
u dat het incassotraject langer duurt dan nodig is.

Gerechtelijk incasseren

Het Mahnverfahren: Het ‘Mahnverfahren’ is een versnelde 
procedure voor onbetwiste vorderingen. Het Mahnverfahren 
wordt gekenmerkt door de snelheid, de eenvoud, de 
lage kosten en de proceskostenveroordeling. Binnen een 
relatief korte termijn van circa twee maanden kunt u een 
Vollstreckungsbescheid krijgen. Dit is een gerechtelijk 
betalingsbevel waarmee u de debiteur zowel de vordering 
als de proceskosten kunt laten betalen. Uw debiteur heeft 
vervolgens twee weken de tijd om dit aan te vechten. Gebeurt 
dit niet, dan wordt het betalingsbevel wettelijk bindend 
waardoor wij de verdere procedure in gang kunnen zetten. In 
dat geval kunnen wij beslag leggen op de bankrekening van de 
debiteur of een deurwaarder naar de debiteur sturen.

Klageverfahren (Bodemprocedure): Verwacht u dat uw 
afnemer uw vordering als ongegrond bestempeld? In dat 
geval is er sprake van een betwiste vordering en kunt u beter 
direct voor een bodemprocedure gaan. Hierbij moeten beide 
partijen hun stellingen ondersteunen met bewijsstukken. Na 
één of meer rechtszittingen zal de rechter een uitspraak doen. 
Met dit vonnis kunnen wij bijvoorbeeld beslag leggen op de 
bankrekening van de debiteur. Schikken is voorafgaand aan 
deze uitspraak nog altijd mogelijk.

INCASSOPROCEDURE BIJ DUITSE DEBITEUREN

INCASSO IN DUITSLAND

VIVIENNE BROEZE
ADVOCAAT DUITS RECHT
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INCASSO IN FINLAND

DE FINSE HANDELSCULTUUR

Finnen staan erom bekend dat ze één van de betere betalers zijn in Europa. Wanneer u 
zakendoet met een Fins bedrijf, is de kans dan ook klein dat uw factuur onbetaald blijft. 
Het is dan ook geen verrassing dat het afschrijvingspercentage in Finland erg laag is. Meer 
weten over de Finse betalingscultuur en handelscultuur? Onze Finse incassospecialisten en 
advocaten leggen het graag aan u uit.

Gelijkwaardigheid  is erg belangrijk bij Finnen. De hiërarchie in bedrijven is dus minimaal, maar vaak heeft de 
manager wel het laatste woord wanneer er besluiten moeten worden gemaakt. 

Finnen zijn zeer bescheiden, eerlijk en ongecompliceerd in hun manier van zakendoen. Wees daarom eerlijk en 
open wanneer u zakendoet met een Fins bedrijf.

Zorg ervoor dat u op tijd bent wanneer u afspreekt met uw Finse zakenpartner. Voor Finnen is stiptheid namelijk 
erg belangrijk. Te laat komen op een bespreking wordt gezien als een gebrek aan respect en interesse. 

Finnen zijn vaak niet erg spraakzaam en houden niet van smalltalk. Wees daarom to the point wanneer u iets 
wilt bespreken met uw Finse zakenpartner.

Een goede band is belangrijk wanneer u zaken wilt doen met een Fins bedrijf. Finnen waarderen het wanneer u 
investeert in een goede zakenrelatie, ook nadat het contract is ondertekend. Uw Finse zakenpartner zal dan
erg loyaal naar u zijn en niet zomaar overstappen naar een goedkopere concurrent van u.

Het opbouwen van een goede zakenrelatie vindt vaak plaats buiten het kantoor; in een restaurant of in de sauna.

INCASSO IN FINLAND
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BETALINGSGEDRAG FINSE 
BEDRIJVEN
Betalen binnen 30 dagen
In Finland geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na de dag 
waarop een debiteur uw factuur heeft ontvangen of 30 dagen na de dag 
waarop de goederen of diensten zijn geleverd. U mag met uw zakenpart-
ner onderling afspreken om van deze betalingstermijn af te wijken, maar 
deze termijn mag niet langer zijn dan 60 dagen. 

Goede betalers
Over het algemeen is de betalingscultuur in Finland zeer goed. Finse 
bedrijven betalen gemiddeld sneller dan andere Europese bedrijven. Zij 
hebben dan ook een zeer goede reputatie op het gebied van betalen. De 
gemiddelde betalingstermijn in B2B-transacties is 25 dagen DSO. De wein-
ige zakelijke transacties die niet aan deze termijn voldoen, komen vaak in 
het incassotraject terecht. 

Buitengerechtelijk incasseren

Schriftelijk en telefonisch sommeren: We sturen de 
Finse debiteur een schriftelijke aanmaningsbrief en nemen 
telefonisch contact op met het verzoek de vordering 
binnen enkele dagen te betalen, samen met de rente en 
kosten. 

Een betalingsregeling opstellen: indien nodig treffen wij 
een betalingsregeling met uw debiteur. 

Aankondigen gerechtelijke procedure: Het aankondigen 
van een gerechtelijke procedure overtuigt uw debiteur vaak 
om alsnog te betalen.

Gerechtelijk incasseren

In Finland bestaat de gerechtelijke fase over het algemeen 
uit twee belangrijke fasen:

Aanvraag van een dagvaarding (“Haastehakemus”):  
Om een gerechtelijke procedure te starten dient u een 
schriftelijk verzoek tot dagvaarding in te dienen bij de 
rechtbank. Hierin wordt de schuldenaar gevraagd de 
volledige hoofdsom van de schuld alsmede de rente 
en kosten te betalen. Het verzoek wordt vervolgens 
geregistreerd bij de rechtbank en er wordt een dagvaarding 
naar de schuldenaar gestuurd.  Dit gebeurt voornamelijk per 
post.  Na de betekening krijgt de schuldenaar 14 dagen de 
tijd om op de dagvaarding te antwoorden. De schuldenaar 
kan op één van de volgende manieren reageren:

     - Geen antwoord geven: Indien de schuldenaar niet 
       reageert op de dagvaarding, kan de rechtbank een inge
       brekestelling geven ten gunste van de eiser;
     - In dit stadium kan de schuldenaar ook rechtstreeks 
       contact opnemen met de schuldeiser of zijn vertegen
       woordiger om de schuld in zijn geheel te betalen of te 
       onderhandelen over een betalingsplan om een ge
       rechtelijke procedure te vermijden;
     - De schuld aanvaarden: In dit geval beveelt de recht  
       bank dat de schuld volledig moet worden betaald;
     - De vordering betwisten: Wanneer de debiteur de  
        vordering betwist, dient de debiteur dit te onderbouw
        en en voor te leggen aan de rechtbank. De procedure 
        in een betwiste zaak is vaak langdurig en aanzienlijk 
        duurder;

Beslaglegging (“Ulosotto”): Als de debiteur zich niet 
vrijwillig aan de uitspraak van de rechtbank houdt, kan de 
beslissing ten uitvoer worden gelegd door middel van een 
beslagleggingsbevel. De zaak zal niet automatisch worden 
verzonden voor beslaglegging, maar de schuldeiser moet 
hiervoor een verzoek indienen bij de deurwaarder. Na 
de behandeling van het verzoek zal de deurwaarder de 
debiteur een bericht van inleiding sturen. Daarnaast wordt 
ook een aanmaningsbrief naar de schuldenaar gestuurd 
waarbij de debiteur de kans krijgt om de betaling 
vrijwillige te voldoen. Wordt er niet vrijwillige betaald? Dan 
worden de inkomsten of het vermogen van de debiteur in 
beslaggenomen. Het is overigens ook nog mogelijk dat de 
deurwaarder een betalingsregeling treft met de debiteur, 
maar hierbij worden uiteraard uw belangen meegenomen.  

INCASSOPROCEDURE BIJ FINSE DEBITEUREN

INCASSO IN FINLAND

ISHAR AHLUWALIA
ADVOCAAT FINS RECHT
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INCASSO IN FRANKRIJK

DE FRANSE HANDELSCULTUUR
De zakencultuur in Frankrijk is redelijk hiërarchisch te noemen. Tijdens vergaderingen en onderhandelingen mag 
iedereen input geven, maar het is uiteindelijk de directeur die de beslissingen neemt. Hierdoor kunnen sommige 
processen lang duren, omdat u niet direct communiceert met degene die beslissingsbevoegd is.

Franse ondernemers waarderen het als u de tijd neemt om een goede relatie en een vertrouwensverband te 
creëren. Fransen vinden het belangrijk om een “lange termijn relatie” op te bouwen. 

De zakelijke lunch is belangrijk. Tijdens deze lunch worden er echter geen projecten besproken of onderhandeld 
over contracten. De lunch is een moment om elkaar beter te leren kennen. Politiek, sport en reizen zijn 
onderwerpen waar tijdens een zakelijke lunch over wordt gesproken.

Gebruik een formele aanspreekvorm, tutoyeren wordt niet gewaardeerd. Spreek uw Franse zakenpartner dus 
aan met ‘vous’, wat ‘u’ betekent. Spreek iemand ook niet aan bij de voornaam, maar met ‘monsieur’ of ‘madame’. 

Fransen zijn erg flexibel met de tijd, verwacht dus niet dat uw Franse zakenpartner stipt op tijd komt. Uw Franse 
zakenpartner verwacht echter wel van u dat u zich houdt aan de afgesproken tijd.

Onderhandelen doet men liever mondeling. Het wordt wel verondersteld dat u uw zakenpartner na dit overleg 
een schriftelijke bevestiging stuurt van de gemaakte afspraken.

Heeft uw bedrijf een klant in Frankrijk die uw factuur niet betaalt? Franse ondernemingen 
behoren tot de slechtere Europese betalers. Omdat de Franse economie vooral op het MKB 
draait, is de kans groot dat uw Franse debiteur een MKB betreft. Hierdoor is informatie over 
uw debiteur minder toegankelijk, waardoor het lastiger is om uw incasso betaald te krijgen. 
Onze Franse advocaten geven u daarom graag tips op het gebied van handelscultuur, taal en 
(gerechtelijke) incassoprocedures. 

INCASSO IN FRANKRIJK
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BETALINGSGEDRAG FRANSE 
BEDRIJVEN
Betalen binnen 30 dagen
In Frankrijk geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na de 
dag waarop een debiteur uw factuur heeft ontvangen of 30 dagen na 
de dag waarop de goederen of diensten zijn geleverd. U mag met uw 
zakenpartner onderling afspreken om van deze betalingstermijn af te 
wijken, maar deze termijn mag niet langer zijn dan 60 dagen. In de praktijk 
betalen veel Franse debiteuren echter pas na 60 dagen.  

Op tijd betalen?
Franse ondernemingen behoren tot één van de slechtere betalers in 
Frankrijk. Bijna 40% van de Franse bedrijven betaalt op tijd hun facturen, 
wat betekent dat ruim 60% niet binnen de betalingstermijn betaalt. Zorg er 
daarom voor dat u een goed debiteurenbeleid voert bij uw Franse klanten. 

Buitengerechtelijk incasseren

Schriftelijk en telefonisch sommeren: We nemen 
contact op met uw Franse debiteur en verzoeken hem 
alsnog te betalen. In specifieke gevallen zullen we ook face 
to face met uw debiteur in gesprek gaan. Uw klant krijgt 
vervolgens enkele dagen de tijd voor een betaling.

Aankondigen gerechtelijke procedure:  Fransen zijn 
vaak erg snel onder de indruk van een advocaat. De 
aankondiging van een gerechtelijke procedure, trekt de 
Franse debiteur vaak alsnog over de streep om te betalen.

Schikking treffen:  De rechtbank in Frankrijk eist dat u 
eerst een schikking probeert te treffen met uw debiteur 
voordat u een gerechtelijke procedure start. Wij zullen 
dan ook in de meeste gevallen een schikking proberen te 
treffen met uw klant voordat we een rechter inschakelen.

Deurwaarder inschakelen:  
Een Franse deurwaarder gaat bij uw debiteur langs met 
een uitgebreide sommatie waarin uw debiteur wordt 
verzocht om alsnog uw factuur te betalen. Daarnaast doet 
de deurwaarder onderzoek naar de reden van wanbetaling 
en eventuele andere schuldeisers. 
If the debtor opts to put forward a defense, then  
automatically, ordinary civil proceedings are 

Conservatoir beslag: 
Met toestemming van een rechter kan er beslag gelegd 
worden op het vermogen van de debiteur. Dat wil zeggen 
dat het vermogen van de debiteur wordt bevroren op het 
moment van beslag. De debiteur kan zijn vermogen dan 

niet gebruiken, het wordt als het ware bewaard totdat de 
rechter een vonnis uitspreekt. Omdat het vaak lang duurt 
voordat er een vonnis is, wordt er alvast conservatoir 
beslag gelegd. Dit conservatoir beslag dient binnen 
30 dagen te worden opgevolgd door een gerechtelijke 
procedure, om zo een executiemaatregel op te kunnen 
leggen. Dat wil zeggen dat er een vonnis is uitgesproken 
door de rechter wat dan uitgevoerd kan worden.

Gerechtelijk incasseren

Betalingsbevelprocedure (Injonction de payer): 
Wanneer er geen discussie is over de factuur, spreken we 
van een onbetwiste vordering. In dat geval kunnen onze 
advocaten in Frankrijk een “injonction de payer” starten. 
Deze betalingsbevelprocedure is een relatief snelle en 
goedkope procedure waarmee betaling van de facturen 
afgedwongen kan worden. De Franse advocaat doet dan 
een verzoek aan de rechter om de debiteur alsnog te laten 
betalen. Wanneer de debiteur via de deurwaarder bezwaar 
aantekent, wordt er een meer uitvoerige bodemprocedure 
opgestart.

Betalingsbevelprocedure (Injonction de payer): Als de 
debiteur aangeeft het niet eens te zijn met de factuur, is 
er sprake van een betwiste vordering. Bij deze betwiste 
vorderingen of hogere vorderingen waarin door de 
wanbetaler geen sterke argumenten worden gegeven, 
adviseren wij een incasso kortgeding (procédure de 
référé). In deze procedure verstuurt uw Franse advocaat 
naar uw debiteur de argumenten waarom hij over moet 
gaan tot betaling. Dit gebeurt via een deurwaarder. Als de 
debiteur aangeeft dat hij fout zit of wanneer de debiteur 

INCASSOPROCEDURE BIJ FRANSE DEBITEUREN

INCASSO IN FRANKRIJK

YASSIN JARMOUNI
ADVOCAAT FRANS RECHT
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de argumenten niet goed kan tegenspreken, zal de rechter 
snel uitspraak kunnen doen. Als er sprake is van een 
serieuze betwisting, wordt een bodemprocedure gestart.

Incasso kortgeding (Procédure de référé): Als de 
debiteur aangeeft het niet eens te zijn met de factuur, is 
er sprake van een betwiste vordering. Bij deze betwiste 
vorderingen of hogere vorderingen waarin door de 
wanbetaler geen sterke argumenten worden gegeven, 
adviseren wij een incasso kortgeding (procédure de 
référé). In deze procedure verstuurt uw Franse advocaat 
naar uw debiteur de argumenten waarom hij over moet 
gaan tot betaling. Dit gebeurt via een deurwaarder. Als de 
debiteur aangeeft dat hij fout zit of wanneer de debiteur 
de argumenten niet goed kan tegenspreken, zal de rechter 
snel uitspraak kunnen doen. Als er sprake is van een 
serieuze betwisting, wordt een bodemprocedure gestart.

Bodemprocedure (Procédure au fond): Bij meer 
complexe dossiers is een bodemprocedure (procédure 
au fond) noodzakelijk. In deze procedure is het zaak om 
het tempo zo hoog mogelijk te houden. De schuldeiser 
hoeft hierbij niet zelf aanwezig te zijn op zitting bij de Franse 
rechtbank. De procedure kan volledig gevoerd worden door 
de advocaat.

Onbetaalde cheque: In het geval van een onbetaalde 
cheque, kan de deurwaarder een executietitel opstellen. 
Aan de hand hiervan kan de advocaat direct overgaan tot 
beslaglegging.

INCASSO IN FRANKRIJK
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LEES ONZE ANDERE E-BOOKS

De beste incassotips voor het MKB

Benieuwd hoe u snel en effectief kunt incasseren? Lees 
dan ons e-book ‘De beste incassotips voor het MKB’. In 
dit e-book vindt u 40 pagina’s vol nuttige tips over het 
versturen van aanmaningen, het bellen van debiteuren, 
het omgaan met smoesjes en nog veel meer. Dagelijks 
incasseren onze incassospecialisten en advocaten vele 
openstaande vorderingen. Hun geheim voor een 
succesvolle incasso? Dat delen ze in dit e-book. 

Het voorkomen van incasso’s in 7 stappen

Incassozaken wilt u liever voorkomen. Dat kan! In het 
e-book ‘Het voorkomen van incasso’s in 7 stappen’ vindt u 
allerlei concrete en praktische tips waarmee u direct aan 
de slag kunt. In onze praktijk zien wij namelijk dat veel 
incassozaken voorkomen hadden kunnen worden. Met de 
tips van onze incassospecialisten en advocaten zorgt u er 
gegarandeerd voor dat het aantal openstaande facturen 
worden verminderd.
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INCASSO IN GRIEKENLAND

DE GRIEKSE HANDELSCULTUUR

Griekenland kent een hiërarchisch zakencultuur. Zakelijke gesprekken worden bij voorkeur gevoerd tussen 
personen in gelijkwaardige functies. Bij familiebedrijven neemt een ouder persoon de beslissingen, ondanks de 
vaardigheden van jongere werknemers.

Een goede relatie en een vertrouwensband zijn belangrijk om succesvol zaken te doen met een Griekse 
ondernemer. Investeer daarom in en goede zakenrelatie, persoonlijk contact is hierbij erg belangrijk.

Grieken zijn niet erg stipt en vaak erg flexibel met de tijd. Ze verwachten overigens van u dat u wel op tijd komt 
op zakelijke afspraken. 

Griekenland is erg bureaucratisch. Met name de overheid speelt hierin een grote rol en zorgt ervoor dat 
sommige processen lang duren. Maar ook de besluitvorming van Griekse ondernemers is vaak erg traag.

Grieken zijn vaak erg gastvrij en het is dan ook niet ongewoon dat u bij een Griekse ondernemer thuis wordt 
uitgenodigd voor een etentje. 

Zakelijke besprekingen vinden vaak plaats tijdens koffieafspraken. Deze vinden vaak in de ochtend of in de 
namiddag plaats.

Grieken zijn echte onderhandelaars. Ze zullen tijdens onderhandelingen vaak proberen af te dingen. Zorg er 
daarom voor dat u bij uw eerste bod voldoende speling heeft voor een tegemoetkoming.

Griekenland heeft het een aantal jaren zwaar te verduren gehad. Hoewel het land 
voorzichtig de goede richting in gaat, heeft het land nog steeds te maken met een slechte 
economische situatie. Als gevolg hiervan ligt de prioriteit van uw Griekse handelspartner 
niet op het betalen van zijn facturen. Onze Griekse advocaten geven u daarom graag tips op 
het gebied van handelscultuur, taal en (gerechtelijke) incassoprocedures.

INCASSO IN GRIEKENLAND
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BETALINGSGEDRAG GRIEKSE 
BEDRIJVEN
Betalen binnen 30 dagen
In Griekenland geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na de 
dag waarop een debiteur uw factuur heeft ontvangen of 30 dagen na 
de dag waarop de goederen of diensten zijn geleverd. U mag met uw 
zakenpartner onderling afspreken om van deze betalingstermijn af te 
wijken, maar deze termijn mag niet langer zijn dan 60 dagen. 

Meer dan 100 dagen wachten op uw betaling?
Griekse bedrijven zijn de slechtste betalers van Europa. Vanwege de 
kapitaalbeperkingen die van kracht zijn, kost de financiële administratie 
van uw Griekse klant vaak meer tijd. Als gevolg van de crisis ligt de 
prioriteit van uw Griekse klant bovendien niet op het betalen van 
de facturen. Een betalingstermijn van meer dan 100 dagen is niet 
ongewoon in Griekenland. Vaak wordt er daarom gevraagd om een 
voorschotbetaling, om toch verzekerd zijn van betaalde facturen.

Buitengerechtelijk incasseren

Schriftelijke aanmaning: We sturen uw debiteur een 
schriftelijke aanmaning waarin we hem verzoeken alsnog 
te betalen. Uw debiteur krijgt vervolgens enkele dagen de 
tijd voor een betaling.

Betalingsregeling treffen: In Griekenland is het vaak 
effectief om een betalingsregeling op te stellen. Voor een 
effectieve onderhandeling is het heel belangrijk om begrip 
te tonen aan uw Griekse handelspartner.

Aankondiging gerechtelijke procedure: Wanneer er niet 
wordt betaald, zal de aankondiging van een gerechtelijke 
procedure uw Griekse klant vaak over de streep trekken. 
Grieken doen er alles aan om een dagvaarding te 
voorkomen.

Gerechtelijk incasseren 

Nationale betalingsbevelprocedure (Diatagi Plimoris): 
Bij onbetwiste zaken kan de “Diatagi Pliromis” worden 
opgestart. Met deze procedure wordt redelijk snel en 
efficiënt een uitvoerbare titel behaald. Nadat de rechter 
uitspraak heeft gedaan, zal onze advocaat direct de nodige 
middelen inzetten om deze uitspraak uit te voeren. 

Dagvaarden (Agogi): Wanneer er sprake is van een 
betwiste vordering, dat wil zeggen dat uw debiteur 
gegronde redenen heeft om niet te betalen, kan uw 
advocaat de debiteur dagvaarden (Agogi). Beide partijen 
zullen op de zitting hun zaak moeten verdedigen tegenover de 
rechter. Afhankelijk van de details van uw zaak moet worden 
bepaald of procesvoering wenselijk is.

Voorlopige rechtsmaatregelen (Asfalistika Metra): In 
meer dringende zaken, bijvoorbeeld om een risico te 
voorkomen of om een recht vast te stellen, kan ook een 
petitie worden ingediend om voorlopige rechtsmaatregelen 
(Asfalistika Metra) te laten toepassen. In het geval van deze 
tijdelijke rechtsbescherming, bijvoorbeeld in de vorm van 
conservatoir beslag, zal binnen een maand alsnog een 
rechtsprocedure worden opgestart om te voorkomen dat 
de maatregel wordt opgeheven.

INCASSOPROCEDURE BIJ GRIEKSE DEBITEUREN

INCASSO IN GRIEKENLAND
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INCASSO IN HONGARIJE

DE HONGAARSE HANDELSCULTUUR
Het bedrijfsleven in Boedapest kenmerkt zich door de snelheid, daarbuiten is het leven wat rustiger. Dat is 
terug te zien in de manier van zakendoen. Bedrijven reageren slomer en betalen vaak later. Dat is niet omdat ze 
contractbreuk willen plegen, het leven is daar simpelweg wat trager dan wij gewend zijn.

Het grotendeel van het Hongaarse bedrijfsleven speelt zich af in de stad Boedapest. In deze hectische stad zijn er 
ook heel wat nepbedrijven en frauduleuze ondernemers. Bent u van plan om zaken te doen met een Hongaars 
bedrijf? Controleer dan altijd of dit bedrijf is ingeschreven in dit gratis register: https://www.e-cegjegyzek.hu 
Heeft een bedrijf V.A., F.A., CS.A. of een andere toevoeging achter hun bedrijfsnaam? Dan zit een bedrijf vaak 
midden in een (vrijwillige) insolventieprocedure. Het is dan niet aan te raden om met dit bedrijf in zee te gaan.

Tussen Hongaarse bedrijven verloopt de meeste insolventieprocedure communicatie via e-mail. Bellen kan 
soms zelfs opdringerig overkomen. Probeer uw Hongaarse klant daarom voornamelijk via e-mail te benaderen.

Hongaarse ondernemers hebben over het algemeen een zeer positief beeld van Nederlanders. Volgens 
Hongaren zijn Nederlanders erg betrouwbaar. 

Het is gebruikelijk om in Hongarije mondelinge overeenkomsten te sluiten. Algemene voorwaarden dienen 
echter helder gecommuniceerd te worden, bij voorkeur schriftelijk en ondertekend. This does not mean that you 
become informal around one another.

Betaalt uw Hongaarse klant uw factuur niet? In Hongarije worden zelden facturen binnen 
de betalingstermijn voldaan. De afgelopen jaren heeft Hongarije zware economische 
omstandigheden moeten ondergaan. 

Daarbij heeft Hongarije ook nog eens te maken met een tweedeling wat betreft de 
handelscultuur. Het bedrijfsleven in de hoofdstad Boedapest is wezenlijk anders dan het 
leven buiten de hoofdstad. Waar het bedrijfsleven in de hoofdstad zich kenmerkt door de 
snelheid, heerst daarbuiten nog een typische traditionele handelscultuur. Bedrijven buiten 
de hoofdstad doen vooral zaken met een select clubje van naasten en hebben soms een wat 
vijandige houding naar buitenstaanders. Wees hiervan bewust wanneer u zakendoet met 
een Hongaarse onderneming.

INCASSO IN HONGARIJE
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Betalingsgedrag Hongaarse bedrijven
Betalen binnen 30 dagen
In Hongarije geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na de 
dag waarop een debiteur uw factuur heeft ontvangen of 30 dagen na 
de dag waarop de goederen of diensten zijn geleverd. U mag met uw 
zakenpartner onderling afspreken om van deze betalingstermijn af te 
wijken, maar deze termijn mag niet langer zijn dan 60 dagen. 

Slechte betalers
Het betalingsgedrag van Hongaren is de afgelopen jaren behoorlijk 
verslechterd. Het is dan ook niet verrassend wanneer uw factuur niet 
op tijd wordt betaald door uw Hongaarse klant. Dit komt omdat de 
Hongaarse economie flink is achteruitgegaan de afgelopen jaren. Zorg 
daarom voor een goed debiteurenbeleid wanneer u zaken gaat doen met 
Hongaarse ondernemingen.

Buitengerechtelijk incasseren

Schriftelijk en telefonisch sommeren: We sturen de 
debiteur een schriftelijke aanmaning en nemen telefonisch 
contact met de debiteur op waarbij we de debiteur 
verzoeken alsnog te betalen. De debiteur krijgt vervolgens 
enkele dagen de tijd voor een betaling. Hierbij worden ook 
de rente en kosten gevorderd;

Betalingsregelingen opstellen: In Hongarije is het vaak 
effectief om een betalingsregeling op te stellen. Voor 
resultaat in onderhandelingen is het heel belangrijk om 
begrip te tonen aan uw Hongaarse handelspartner;

Aankondigen gerechtelijke procedure: Vaak trekt 
de aankondiging van een gerechtelijke procedure uw 
Hongaarse debiteur alsnog over de streep om uw factuur 
te betalen.

 

Gerechtelijk incasseren

Betalingsbevelprocedure (“FMH”): Wanneer er 
geen discussie is over de factuur, spreken we van 
een onbetwiste vordering. In dat geval kan een “FMH” 
procedure worden opgestart. Met deze procedure wordt 
redelijk snel en efficiënt een uitvoerbare titel behaald. 
Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan, zal onze advocaat 
direct de nodige middelen inzetten om deze uitspraak uit 
te voeren. Wanneer de debiteur uw vordering betwist, 
wordt echter een meer uitvoerige bodemprocedure 
opgestart;

Bodemprocedure: Is your company established in an EU 
member state? When there is an undisputed claim then 
it is, in some cases, allowed for a European payment to 
initiate the  
command procedure. Read more about this on page 56.

INCASSOPROCEDURE BIJ HONGAARSE DEBITEUREN

INCASSO IN HONGARIJE
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INCASSO IN ITALIË

DE ITALIAANSE HANDELSCULTUUR

Italië kent een hiërarchische handelscultuur. Het hoofd van de familie is vaak ook de baas van het bedrijf. De 
baas beslist alles, de rest van de medewerkers heeft vaak maar een beperkte beslissingsbevoegdheid. Zorg er 
daarom voor dat u inzicht krijgt in de hiërarchie van het bedrijf.

Italië kent een formele zakencultuur. Hoewel Italianen soms net zo informeel lijken als Nederlanders is dat op 
het gebied van zakendoen niet het geval. Tutoyeren tijdens zakelijke gesprekken is niet gebruikelijk. Men spreekt 
elkaar vaak aan met de titel ‘dottore’ of ‘dotterssa’, zelfs als men die titel eigenlijk niet heeft.

Italianen hechten veel veel waarde aan persoonlijk contact. Zakendoen begint met het opbouwen van een 
band. Italianen zullen niet snel zakendoen na alleen telefonisch contact of contact per e-mail. Vertrouwen is erg 
belangrijk. Probeer daarom eerst te investeren in een goede relatie. 

Een goede gelegenheid om uw Italiaanse zakenpartner te leren kennen is tijdens een zakenlunch. Tijdens een 
zakenlunch wordt er niet alleen over zaken gesproken, ook persoonlijke zaken komen hier aan de orde. Een 
goede sfeer is belangrijk. Wees tijdens zo’n gesprek daarom niet kritisch op het land, maar complimenteer uw 
zakenpartner. 

Italianen hechten veel waarde aan een goed uiterlijk. Zorg er daarom voor dat u goed voor de dag komt. 
Vrijetijdskleding wordt niet gewaardeerd, maar draag nette zakelijke kleding.

Italianen praten vaak erg luid en met grote bewegingen. Non-verbale communicatie is hierbij erg belangrijk. 
Let daarom niet alleen op de inhoud van wat er gezegd wordt, maar ook de aspecten daaromheen. Houd er 
daarnaast rekening mee dat er met veel emotie gepraat kan worden, terwijl een Italiaan het helemaal niet zo 
zwaar opneemt als hij misschien voordoet.

Italiaanse ondernemingen behoren tot de slechtste betalers van Europa. Vaak hanteren 
Italiaanse bedrijven een bijzonder lange betalingstermijn, een betalingstermijn 
van 100 dagen is niet ongewoon. Omdat het rechtsstelsel in Italië uitgaat van 
debiteurenbescherming, kost het vaak meer moeite om uw vordering te onderbouwen. 
Heeft uw bedrijf een Italiaanse klant die uw factuur niet betaalt? Onze Italiaanse 
advocaten geven u graag tips op het gebied van handelscultuur, taal en (gerechtelijke) 
incassoprocedures.

INCASSO IN ITALIË
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INCASSOPROCEDURE BIJ 
ITALIAANSE DEBITEUREN
Betalen binnen 30 dagen
In Italië geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na de dag 
waarop een debiteur uw factuur heeft ontvangen of 30 dagen na de 
dag waarop de goederen of diensten zijn geleverd. U mag met uw 
zakenpartner onderling afspreken om van deze betalingstermijn af te 
wijken, maar deze termijn mag niet langer zijn dan 60 dagen. 

Binnen 100 dagen uw factuur betaald?
Italiaanse bedrijven zijn één van de slechtste betalers van Europa. De 
betalingsmoraal van Italiaanse ondernemingen is minder strikt dan in 
Nederland. De maximale betalingstermijn van 30 of 60 dagen wordt 
regelmatig overschreden. Het is in Italië niet ongewoon dat u pas na 80 
dagen uw geld ontvangt. Maar ook een betalingstermijn van 100 dagen 
komt regelmatig voor in Italië, zorg er daarom voor dat u een streng 
debiteurenbeleid voert.

Buitengerechtelijk incasseren

Schriftelijk en telefonisch sommeren: We sturen uw 
debiteur een schriftelijke aanmaning en nemen telefonisch 
contact met uw debiteur op waarbij we uw debiteur 
verzoeken om alsnog te betalen. Uw debiteur krijgt 
vervolgens enkele dagen de tijd voor een betaling.

Betalingsregeling treffen: Het treffen van een 
betalingsregeling is in veel gevallen aan te raden. 
Wanneer een betalingsregeling is ondertekend door uw 
klant, betekent dit dat uw klant instemt met de schuld. 
Mocht uw debiteur ook deze betalingsregeling niet 
nakomen, dan kan heeft hij de schuld al wel erkend. 
Dit kan in een later stadium van pas komen. Bij het 
treffen van een betalingsregeling is het echter wel van 
belang om een Italiaanse advocaat in te schakelen die 
vloeiend Italiaans spreekt en bekend is met de Italiaanse 
onderhandeltechnieken.

Aankondiging gerechtelijke procedure: Wanneer er niet 
betaald wordt, zal de aankondiging van een gerechtelijke 
procedure uw Italiaanse klant vaak over de streep trekken. 
Uw Italiaanse klant wil niet het risico lopen dat er een 
gerechtelijke procedure tegen hem wordt gestart.

Gerechtelijk  incasseren

Betalingsbevel (Ingiunzione di pagamento): Het 
Italiaanse betalingsbevel is een procedure die zonder 
tussenkomst van de debiteur wordt gevoerd tussen de 
schuldeiser en de rechtbank. Met deze procedure heeft 
u als schuldeiser de mogelijkheid om aan de rechtbank 
te vragen om het vonnis direct uit te voeren. De debiteur 
heeft na dit vonnis 40 dagen de tijd om te reageren op het 
bevel. Als de debiteur ervoor kiest om verweer te voeren, 
dan wordt er automatisch een bodemprocedure opgestart.

Bodemprocedure (Processo ordinario di cognizione): 
Gaat uw debiteur in verweer tegen het vonnis of is 
er sprake van een betwiste vordering (een vordering 
die uw debiteur onterecht vindt)? Dan kan er een 
bodemprocedure gestart worden, de ‘processo ordinario 
di cognizione’. Hierbij moet de vordering gemotiveerd 
en onderbouwd worden met bewijzen. Er zullen één of 
meerdere zittingen volgen die door de rechtbank worden 
bepaald. Het is mogelijk dat er getuigen aangedragen 
moeten worden om zo de vordering te kunnen 
onderbouwen. Ook kan de rechtbank een deskundige 
benoemen. Deze procedure kan soms langer dan een jaar 
duren.

INCASSOPROCEDURE BIJ ITALIAANSE DEBITEUREN

INCASSO IN ITALIË

ENRICA BIGAZZI
ADVOCAAT ITALIAANS RECHT
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INCASSO IN NEDERLAND

DE NEDERLANDSE HANDELSCULTUUR

Nederland kent een informele zakencultuur. Tutoyeren is in Nederland juist wel gebruikelijk, in tegenstelling tot 
veel andere Europese landen.  

Waar veel landen een hiërarchische handelscultuur kennen, is dat in Nederland niet het geval. In Nederland 
is gelijkwaardigheid erg belangrijk. Iedere werknemer mag meepraten en meebeslissen. Autoriteit wordt in 
Nederland vaak juist verafschuwd. 

Nederlanders komen vaak snel ter zake en staan erom bekend dat ze direct handelen. Om zaken te doen met 
een Nederlander is het niet per se nodig om eerst een vertrouwensband en een goede relatie op te bouwen. 

Nederlanders staan erom bekend dat ze een directe en duidelijke manier van communiceren hebben. Dat kan 
voor u als buitenlander soms erg bot overkomen. Ook moet u zich niet beledigd voelen als een Nederlander zegt 
wat hij denkt en u ongevraagd advies of feedback geeft. Dit is vaak goedbedoeld.
Nederlanders houden zakelijk en privé gescheiden. In Nederland is men namelijk van mening dat men respect 
moet hebben voor elkaars privéleven en dat men zich daar niet mee moet bemoeien.

Nederlanders doen zaken volgens het principe ”afspraak is afspraak”. Zij vinden het belangrijk dat gemaakte 
afspraken worden nagekomen en verwachten dat dus ook van u.

Nederland kent geen echte lunchcultuur. Het is in Nederland heel normaal om tijdens de lunch een broodje 
kaas en glas melk te nuttigen.
Veel Nederlanders zijn bekend met het zakendoen met buitenlandse bedrijven, omdat Nederland een lange 
geschiedenis van internationale handel heeft.

Incasseren in het buitenland is anders dan in Nederland. In elk land heeft men namelijk 
andere wetgeving op het gebied van incasso. Maar hoe verloopt een incasso in ons eigen 
land nu eigenlijk? Onze Nederlandse incassospecialisten en advocaten vertellen u alles over 
zakendoen en incasseren in ons eigen land. 

INCASSO IN NEDERLAND
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BETALINGSGEDRAG NEDERLANDSE 
BEDRIJVEN
Betalen binnen 30 dagen
In Nederland geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na de 
dag waarop een debiteur uw factuur heeft ontvangen of 30 dagen na 
de dag waarop de goederen of diensten zijn geleverd. U mag met uw 
zakenpartner onderling afspreken om van deze betalingstermijn af te 
wijken, maar deze termijn mag niet langer zijn dan 60 dagen. 

Snel uw betaling?
Nederlanders behoren tot de betere Europese betalers. Toch wordt 
ongeveer 1/3e van de zakelijke facturen niet op tijd betaald. Met name 
het MKB heeft hier zwaar onder te lijden. Om die reden is er met behulp 
van het ministerie van Economische Zaken een initiatief (Betaalme.nu) 
gestart om betalingen aan kleine ondernemingen te verbeteren. Diverse 
grote multinationals hebben zij hierbij aangesloten, waarbij ze hebben 
afgesproken om kleinere leveranciers binnen 30 dagen te betalen.

Buitengerechtelijk incasseren

Schriftelijk en telefonisch sommeren:  We sturen de 
debiteur een schriftelijke aanmaning en nemen telefonisch 
contact met de debiteur op waarbij we de debiteur 
verzoeken alsnog te betalen. De debiteur krijgt vervolgens 
enkele dagen de tijd voor een betaling. Hierbij worden ook 
de rente en kosten gevorderd.

Betalingsregeling treffen: : In sommige gevallen kunnen 
we met de debiteur een korte betalingsregeling treffen. Het 
voordeel hiervan is dat wanneer deze debiteur de regeling 
niet nakomt, er geen discussie meer kan ontstaan of uw 
vordering terecht is of niet. Wanneer de debiteur instemt 
met een betalingsregeling, wordt de vordering immers door 
de debiteur erkent.

Faillissementsverzoek: Het meest effectieve incassomiddel 
in Nederland is het dreigen met een faillissementsverzoek. 
Het middel is snel, goedkoop en zet maximale druk op de 
debiteur.

Gerechtelijk incasseren

Faillissementsprocedure (Faillissementsaanvraag): Een 
faillissementsprocedure kan gestart worden als er sprake 
is van een onbetwiste vordering. In dat geval is er geen 
discussie over de vordering. De faillissementsprocedure 
is een zeer snelle en relatief goedkope procedure. 
Binnen drie weken vindt er een zitting bij de rechtbank 
plaats. Tijdens deze zitting beoordeelt de rechter of de 
debiteur failliet moet worden verklaard. Het doel van een 
faillissementsaanvraag is in beginsel echter om druk uit 
te oefenen op de debiteur om zo de vordering betaald te 
krijgen. Veel debiteuren betalen dan alsnog. Als de debiteur 
daadwerkelijk niet in staat is om tot betaling over te gaan, 
dan kan hij failliet worden verklaard. Er wordt dan een 
curator aangesteld, die zal dan alle activa eerlijk verdelen 
over alle schuldeisers.

Dagvaardingsprocedure: Bij zowel betwiste als onbetwiste 
vorderingen is het mogelijk om een dagvaardingsprocedure 
te starten, ook wel bodemprocedure genoemd. Er wordt dan 
een rechtszaak aangespannen tegen de debiteur. De rechter 
kan dan de debiteur veroordelen tot het betalen van de 
vordering. In deze procedure kan op allerlei manieren bewijs 
worden aangeleverd. De rechter zal vaak proberen om 
partijen samen een schikking te laten treffen. Het nadeel van 
deze procedure is dat het relatief veel tijd in beslag neemt. 
Een eenvoudige dagvaardingsprocedure in Nederland duurt 
gemiddeld zes maanden tot een jaar. Wanneer het een 
gecompliceerde zaak is, duurt een dagvaardingsprocedure 
nog langer. Een zaak kan dan ongeveer één tot twee jaar 
duren. Daarna kan er ook nog een hoger beroep worden 
gegaan, waardoor een zaak nog langer duurt.
 

INCASSOPROCEDURE BIJ NEDERLANDSE DEBITEUREN

INCASSO IN NEDERLAND

FOLKERT TERPSTRA
ADVOCAAT NEDERLANDS RECHT
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INCASSO IN POLEN

DE POOLSE HANDELSCULTUUR
Polen kent een formele zakencultuur Tutoyeren is niet gebruikelijk, spreek uw zakenpartner daarom ook niet 
aan met zijn voornaam. 

In Polen heerst een sterke ‘regeltjescultuur’. Wanneer u zakendoet in Polen, zult u ongetwijfeld te maken krijgen 
met veel regels en formulieren. Door al deze regels gaat zakendoen in Polen vaak traag en moet u dus veel 
geduld hebben.

Polen kent een meer hiërarchische handelscultuur, waardoor besprekingen bij voorkeur plaatsvinden met 
personen in gelijkwaardige functies. Er is vaak een grote afstand tussen de baas, die vaak de beslissingen neemt, 
en de overige werknemers.

Polen staat bekend om zijn gastvrijheid. Uitgebreide etentjes zijn standaard in Poolse besprekingen.

Persoonlijk contact en wederzijds vertrouwen is erg belangrijk bij zakendoen in Polen. Zorg daarom dat 
u investeert in een langdurige relatie. Dit betekent overigens vaak niet dat er informeel met elkaar wordt 
omgegaan.

Polen staan erom bekend dat ze een directe manier van communiceren hebben.

Polen is één van de snelst groeiende economieën in Europa. In Polen heerst dan ook een 
echte handelsmentaliteit. Wanneer u zakendoet met een Poolse onderneming, krijgt u 
echter te maken met een andere handelscultuur. Ook de Poolse wetgeving verschilt van de 
Nederlandse wetgeving. Dat maakt een incasso vaak ingewikkeld. Onze Poolse specialisten 
geven u daarom graag tips op het gebied van handelscultuur, taal en (gerechtelijke) 
incassoprocedures.

INCASSO IN POLEN



29

BETALINGSGEDRAG POOLSE
BEDRIJVEN
Betalen binnen 30 dagen
In Polen geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na de dag 
waarop een debiteur uw factuur heeft ontvangen of 30 dagen na de 
dag waarop de goederen of diensten zijn geleverd. U mag met uw 
zakenpartner onderling afspreken om van deze betalingstermijn af te 
wijken, maar deze termijn mag niet langer zijn dan 60 dagen. 

Verbeterd betalingsgedrag
Het betalingsgedrag van de Poolse ondernemingen is sterk verbeterd de 
afgelopen jaren. Dit heeft er mee te maken dat de Poolse economie sterk 
groeit. Ondanks deze positieve ontwikkelingen moet u er rekening mee 
houden dat er nog steeds een groot aantal Poolse bedrijven de facturen 
niet op tijd betalen. Zorg daarom voor een alert debiteurenbeheer, zodat 
u op tijd uw geld krijgt. 

Buitengerechtelijk incasseren

Schriftelijke aanmaning: We sturen uw debiteur een 
schriftelijke aanmaning waarin we uw debiteur verzoeken 
om alsnog te betalen. Uw debiteur krijgt vervolgens slechts 
enkele dagen de tijd voor een (deel)betaling. In specifieke 
gevallen zullen we ook face to face met uw debiteur in 
gesprek gaan.

Betalingsregeling treffen: In Polen is het aan te raden om 
een betalingsregeling te treffen. Een ondertekende regeling 
kan in een later stadium bovendien worden ingezet als 
erkenning van schuld aan de kant van de debiteur. Hierbij 
is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door een advocaat 
die de Poolse taal vloeiend spreekt en bekend is met de 
onderhandeltechnieken met Poolse ondernemers.

Zwarte lijst: Onze advocaten hebben de mogelijkheid om 
Poolse wanbetalers in te schrijven op een zogenaamde 
zwarte lijst, de Krajowy Rejestr Długów. Bedrijven die 
op deze lijst staan bijgeschreven, hebben vaak meer 
moeite om nieuwe handelsrelaties te vinden of bestaande 
relaties te behouden. Omdat uw klant dit ongetwijfeld wil 
voorkomen, is dit een goed middel om druk te zetten.

Aankondiging gerechtelijke procedure: Wanneer 
er niet betaald wordt, kunnen we in overleg met u een 
gerechtelijke procedure starten. Vaak zal de aankondiging 
van een gerechtelijke procedure uw Poolse klant al over de 
streep trekken om toch te betalen.

Gerechtelijk  incasseren

Bodemprocedure: Om uw vordering via de rechter 
te incasseren, kunnen onze advocaten uw debiteur 
dagvaarden. Wanneer er sprake is van een betwisting, is 
uw debiteur het niet eens met uw factuur. Het gaat dan 
niet om een incasso waarbij de debiteur niet kan betalen, 
de debiteur heeft een gefundeerde reden om de factuur 
niet te betalen. In dat geval zal de rechter op verzoek 
van de partijen een conclusiekalender opstellen, zodat 
de partijen schriftelijk op elkaars standpunten kunnen 
reageren. In de praktijk komt het er vaak op neer dat er 
geen verweer wordt gevoerd en dat de rechter een vonnis 
uitspreekt.

INCASSOPROCEDURE BIJ POOLSE DEBITEUREN

INCASSO IN POLEN

JOANNA HAFTKA
ADVOCAAT POOLS RECHT
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INCASSO IN PORTUGAL

DE PORTUGESE HANDELSCULTUUR

Portugal kent een meer hiërarchische handelscultuur. Achterhaal wat de positie van uw Portugese 
zakenpartner is binnen de organisatie en check of hij beslissingsbevoegd is. Relevante beslissingen worden 
namelijk aan de top van een organisatie genomen. 

Persoonlijke relaties en vertrouwen zijn erg belangrijk bij het zakendoen in Portugal. Neem de tijd om uw 
zakenpartner te leren kennen, want een Portugees doet het liefste zaken met iemand die hij vertrouwt. Daarom 
hebben persoonlijke ontmoetingen de voorkeur boven het versturen van e-mails. 

Houd bij het zakendoen in Portugal rekening met het bestaan van vele informele netwerken. Een Portugese 
partner kan u helpen om ze te leren kennen. 

Portugezen kleden zich vaak erg conservatief. Tijdens zakelijke besprekingen wordt er formele zakelijke 
kleding gedragen. Portugezen staan er bovendien om bekend dat ze modieuze elegantie waarderen. Kleding 
weerspiegelt status en succes, dus wees u bewust van uw kleding. 

Portugal is erg bureaucratisch. Daarnaast is het rechtssysteem erg traag, dus vraag daarom altijd advies van 
een specialist voordat u de stap naar de rechter neemt. 

Houd er rekening mee dat Portugezen vaak niet erg stipt zijn, maar probeer wel altijd op tijd te komen voor 
vergaderingen. Vergaderingen zijn overigens vaak lang, omdat er veel aandacht is voor details.

Portugezen zijn erg gevoelig voor academische titels, dus spreek mensen aan met Senhor/Senhora, gevolgd door 
hun familienaam of Doutor/Doutora als ze een universitair diploma hebben. 

Lange lunches en restaurantdiners maken deel uit van een typische werkdag in Portugal. Vergeet bij een 
uitnodiging voor een diner bij een collega of zakenpartner niet om een cadeau voor de gastheer of gastvrouw 
mee te nemen, bijvoorbeeld bloemen, bonbons of snoep. Voor de Portugezen zijn geschenken een teken van 
respect en het is normaal om aan het begin van een zakelijke ontmoeting geschenken te geven aan zakenrelaties. 
Als u een geschenk verpakt ontvangt, is het beleefd om het onmiddellijk te openen en dankbaarheid te laten zien.

Net als veel Zuid-Europese landen, behoren ook de Portugese bedrijven tot de slechtere 
betalers in Europa. Veel van de facturen worden niet of te laat betaald. Het is daarom 
belangrijk om een strak debiteurenbeleid te voeren wanneer u te maken heeft met een 
Portugese debiteur. Onze Portugese incassospecialisten en advocaten geven u tips over de 
handelscultuur, het betalingsgedrag en de gerechtelijke incassoprocedures in Portugal.

INCASSO IN PORTUGAL
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BETALINGSGEDRAG PORTUGESE 
BEDRIJVEN
Betalen binnen 30 dagen
In Portugal geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na de 
dag waarop een debiteur uw factuur heeft ontvangen of 30 dagen na 
de dag waarop de goederen of diensten zijn geleverd. U mag met uw 
zakenpartner onderling afspreken om van deze betalingstermijn af te 
wijken, maar deze termijn mag niet langer zijn dan 60 dagen. 

Lange betalingstermijnen
Betalingstermijnen in Portugal zijn meestal erg lang. Veel Portugese 
bedrijven houden zich niet aan de afgesproken betalingstermijnen. 
Facturen worden meestal niet of te laat betaald. Vaak zijn het de kleinere 
bedrijven die zich beter aan de betalingstermijn houden dan de grote 
ondernemingen. 

Buitengerechtelijk incasseren

Schriftelijk en telefonisch sommeren: We sturen de 
Finse debiteur een schriftelijke aanmaningsbrief en nemen 
telefonisch contact op met het verzoek de vordering 
binnen enkele dagen te betalen, samen met de rente en 
kosten. 

Een betalingsregeling opstellen: Indien nodig treffen wij 
een betalingsregeling 

Aankondigen gerechtelijke procedure: Het aankondigen 
van een gerechtelijke procedure overtuigt uw debiteur vaak 
om alsnog te betalen.

Gerechtelijk  incasseren

Betalingsprocedure: Deze procedure kan worden 
ingezet als er sprake is van een eenvoudige, onbetwiste 
procedure. De procedure wordt elektronisch uitgevoerd 
en is relatief goedkoop en snel. Het nationale bureau voor 
betalingsopdrachten, de Balcão Nacional de Injunções, 
is verantwoordelijk voor deze procedure. Wanneer 
er een verzoek wordt ingediend, moet ook een korte 
samenvatting van de zaak worden gegeven. Wordt de 
vordering niet betwist door de debiteur? Dan geeft het 
nationale bureau voor betalingsopdrachten een verklaring 
van uitvoerbaarheid af. Wordt de vordering wel betwist? 
Dan wordt deze procedure automatisch omgezet in een 
gewone gerechtelijke procedure. 

Gewone procedure: Het voeren van een gewone 
procedure is een stuk duurder en tijdrovender. In dat 
geval wordt er een hoorzitting gepland en komt de rechter 
daarna met een vonnis. Als er een gunstig vonnis is voor 
de schuldeiser, gaan we over tot een uitvoeringsprocedure. 
Met een executoriale procedure kunnen wij de schuldenaar 
executeren, beslag leggen op zijn vermogen en uiteindelijk 
betaling verkrijgen.  

INCASSOPROCEDURE BIJ PORTUGESE DEBITEUREN

INCASSO IN PORTUGAL

MARIA MARQUEZINI CARÁ
ADVOCAAT PORTUGEES RECHT
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INCASSO IN ROEMENIË

Roemenië is één van de snelst groeiende economieën in Europa. De export in het land is de 
afgelopen jaren flink gestegen. Wanneer u zakendoet met een Roemeense onderneming, 
krijgt u echter te maken met een andere handelscultuur. De formele eisen aan 
overeenkomsten leiden vaak tot problemen met de betaling. Ook de Roemeense wetgeving 
verschilt van de Nederlandse wetgeving. Dat maakt incasso vaak ingewikkeld. Onze 
Roemeense specialisten geven u daarom graag tips op het gebied van handelscultuur, taal 
en (gerechtelijke) incassoprocedures.

DE ROEMEENSE HANDELSCULTUUR

Roemenië kent een informele zakencultuur. Vaak wordt er na een zakelijke afspraak een alcoholisch drankje 
genuttigd en worden er persoonlijke gesprekken gevoerd. Dit draagt bij aan een goede handelsrelatie.

Roemenië kent een meer hiërarchische handelcultuur, waardoor besprekingen bij voorkeur plaatsvinden met 
personen in gelijkwaardige functies. In de meeste gevallen is alleen de baas bevoegd om een beslissing te nemen, 
wees hier dus alert op tijdens zakelijke besprekingen. Soms lijkt het alsof een beslissing al is gemaakt, terwijl dit in 
werkelijkheid nog besproken moet worden met de baas. Wees daar op voorbereid.

Persoonlijk contact en wederzijds vertrouwen is erg belangrijk bij zakendoen in Polen. Zorg daarom dat u 
investeert in een langdurige en vertrouwde handelsrelatie. 

Wanneer u zakendoet in Roemenië krijgt u ongetwijfeld te maken met regels en formulieren. Het is belangrijk dat 
belangrijke documenten zoals contracten zijn voorzien van stempels en handtekeningen.

De Roemeense overheid heeft vaak veel invloed op het zakenleven. Zorg er daarom voor dat u ook een goed 
contact heeft met de lokale overheid.

Het op tijd verschijnen op afspraken is in Roemenië erg belangrijk. Wees daarom op tijd als u een zakelijke 
afspraak heeft met een potentiële klant.

INCASSO IN ROEMENIË
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BETALINGSGEDRAG ROEMEENSE
BEDRIJVEN
Betalen binnen 30 dagen
In Polen geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na de dag 
waarop een debiteur uw factuur heeft ontvangen of 30 dagen na de 
dag waarop de goederen of diensten zijn geleverd. U mag met uw 
zakenpartner onderling afspreken om van deze betalingstermijn af te 
wijken, maar deze termijn mag niet langer zijn dan 60 dagen. 

Late betalingen niet ongewoon
Ondanks de strenge regels rondom late betalingen gebeurt het vaak 
dat facturen niet op tijd worden betaald. Een vertraging van meer dan 
25 dagen is niet ongewoon. Hierbij zijn het vaak de grote multinationals 
die laat betalen. Over het algemeen zijn de midden- en kleinbedrijven in 
Roemenië de betere betalers.

BUITENGERECHTELIJK INCASSEREN

Schriftelijke en telefonisch sommeren: We bellen uw 
debiteur en we sturen een schriftelijke aanmaning waarbij 
we de debiteur verzoeken om alsnog te betalen. Uw 
debiteur krijgt vervolgens slechts dagen de tijd voor een 
betaling. In specifieke gevallen zullen we ook face to face 
met uw debiteur in gesprek gaan.

Beslaglegging aanvragen: Wanneer u een openstaande 
vordering heeft, kunt u in Roemenië een beslaglegging 
aanvragen op roerende en onroerende goederen van uw 
debiteur. Dit kan alleen als gerechtelijke procedures om 
een executoriale titel te verkrijgen al zijn opgestart. Onder 
dezelfde voorwaarden kan een schuldeiser beslaglegging 
aanvragen van bijvoorbeeld vorderingen, waardepapieren 
en immateriële activa die aan de debiteur overgedragen 
zouden moeten worden.

Aankondiging gerechtelijke procedure: Wanneer 
er niet wordt betaald, kunnen we in overleg met u een 
gerechtelijke procedure starten. Vaak zal de aankondiging 
van een gerechtelijke procedure uw Roemeense klant al 
over de streep trekken om toch te betalen.

GERECHTELIJK  INCASSEREN
In Roemenië kan de behandeling van vergelijkbare zaken 
door verschillende rechtbanken geheel anders verlopen. 
Ook de waarde van bijvoorbeeld afspraken die via e-mail 
zijn gemaakt, kan per rechter anders worden beoordeeld. 
Onze Roemeense incasso advocaten hebben de kennis en 
ervaring om u optimaal bij te staan bij uw incassozaak in 

Roemenië. In de gerechtelijke fase hebben we de volgende 
mogelijkheden om betaling af te dwingen:

Small claims procedure (Procedura privind cereri cu 
valoare redusă): Hoewel dit tegen ons advies ingaat, kunt 
u deze procedure zonder advocaat voeren. Deze procedure 
kunt u starten bij vorderingen met een hoofdsom tot 
10.000 Roemeense RON (circa €2.200). Hiervoor moet u 
een formulier invullen met zaakgegevens en deze opsturen 
naar de rechtbank. Vervolgens krijgt uw debiteur een 
formulier waarin hij tegenbewijs kan leveren. Gemiddeld 
doet de rechtbank na 90 dagen uitspraak. Naast de 
geschreven documentatie kan de rechtbank ook gebruik 
maken van andere vormen van bewijs, zoals het oproepen 
van getuigen of externe experts. Wel is een vereiste dat de 
kosten niet buitenproportioneel zijn. 

Betalingsbevelprocedure (Procedura somaţiei de 
platā): Voor slechts 40 euro kunt u met een advocaat 
een betalingsbevelprocedure starten bij de Roemeense 
rechbank. Dit is de meest effectieve methode die binnen 
drie maanden een rechterlijke uitspraak oplevert die 
uitvoerbaar is. Voor deze procedure is er geen beperkingen 
voor de hoogte van de hoofdsom.

Standaardprocedure: Heeft u geen schriftelijke 
overeenkomsten? In dat geval kunt u geen small claims 
procedure of een betalingsbevelprocedure starten, maar 
zal een standaardrechtsprocedure gestart moeten worden. 
Onze Roemeense incasso advocaten adviseren u graag 
over de mogelijkheden.

INCASSOPROCEDURE BIJ ROEMEENSE DEBITEUREN

INCASSO IN ROEMENIË

ALEXANDRU BUZAMET
ADVOCAAT ROEMEENS RECHT
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INCASSO IN RUSLAND

DE RUSSISCHE HANDELSCULTUUR

Heeft uw bedrijf een Russische klant die uw factuur niet betaalt? Het niet betalen van 
facturen komt in Rusland vaak voor. Dit is het gevolg van de onstabiele economische 
omstandigheden in het land. Daarnaast hebben veel wat Russische bedrijven een 
gewetenloze mentaliteit als het gaat om zakendoen met andere bedrijven. Ook het 
gerechtelijke systeem in Rusland blijft achter, er is nog weinig wetgeving op het gebied 
van incassozaken. Onze Russische advocaten geven u daarom graag tips op het gebied van 
handelscultuur, taal en (gerechtelijke) procedures.

Rusland is een bureaucratisch land. Officiële documenten en formulieren moeten voorzien zijn van een 
handtekening en van een stempel. 

Russen vinden een goede relatie en vertrouwen erg belangrijk. Investeer daarom in de relatie met uw 
zakenpartner om succesvol zaken te kunnen doen met een Russische onderneming. Toon respect en 
belangstelling naar uw Russische zakenpartner.

Rusland heeft een hiërarchische handelscultuur, waardoor besprekingen bij voorkeur plaatsvinden met 
personen met gelijkwaardige functies. Neem ook altijd iemand mee met beslissingsbevoegdheid. Daarnaast 
wordt een ouder persoon beschouwd als een wijzer persoon, waardoor zij een ouder persoon belangrijker vinden 
dan een jongere gesprekspartner.

Russen zijn niet zo direct en open als Nederlanders. Zeker wanneer het negatieve informatie betreft, zal uw 
Russische zakenpartner niet zo snel deze informatie met zijn handelspartner delen.

Russen verwachten van hun handelspartner dat zij op tijd op afspraken komen en dat ze goed voorbereid zijn. 
Dat wil overigens niet zeggen dat uw Russische zakenpartner zelf ook op tijd naar de afspraak komt.

INCASSO IN RUSLAND
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BETALINGSGEDRAG RUSSISCHE 
BEDRIJVEN
Geen wettelijke betalingstermijn
Rusland kent geen wettelijke betalingstermijn zoals in veel Europese 
landen het geval is. De wetgeving op het gebied van betaling en 
incasso staat wat dat betreft nog in de kinderschoenen. Vaak wordt 
een betalingstermijn van 30 tot 60 dagen afgesproken, maar ook een 
betalingstermijn van 90 dagen is niet ongebruikelijk. Russische bedrijven 
houden zich echter vaak niet aan de afgesproken betalingstermijn.

Vooruitbetalen
Het is vaak lastig om te achterhalen of uw Russische zakenpartner 
kredietwaardig is. Om zekerheid in te bouwen dat uw facturen betaald 
worden, kunt u een om voorschotbetaling vragen. Het is in Rusland niet 
ongebruikelijk om in delen te betalen; waarbij 30% bij de bestelling wordt 
betaald en 70% als de goederen worden geleverd. Vraag daarom altijd om 
een voorschotbetaling bij uw Russische klant, om zo verzekerd te zijn van 
betaling van uw facturen.

Buitengerechtelijk incasseren

Schriftelijk en telefonisch sommeren: We sturen de 
debiteur een schriftelijke aanmaning en nemen telefonisch 
contact met de debiteur op waarbij we de debiteur 
verzoeken alsnog te betalen. De debiteur krijgt vervolgens 
enkele dagen de tijd voor een betaling. Hierbij worden ook 
de rente en kosten gevorderd;

Betalingsregelingen opstellen: In Rusland is het vaak 
effectief om een betalingsregeling op te stellen. Hierbij 
is het belangrijk om begrip te tonen aan uw Russische 
handelspartner;

Aankondigen gerechtelijke procedure: Vaak trekt 
de aankondiging van een gerechtelijke procedure uw 
Russische debiteur alsnog over de streep om uw factuur 
te betalen. Russen zullen er alles aan doen om een 
gerechtelijke procedure te vermijden.

Gerechtelijk  incasseren

Verkorte procedure (“Приказное производство”): 
Wanneer er geen discussie is over de factuur, spreken we 
van een onbetwiste vordering. Indien de hoogte van uw 
vordering ook niet een bepaald bedrag overstijgt, dan kan 
een zogenaamde “Приказное производство” procedure 
worden opgestart. Met deze procedure wordt redelijk snel 
en efficiënt een uitvoerbare titel behaald. Nadat de rechter 
uitspraak heeft gedaan, zal onze advocaat direct de nodige 
middelen inzetten om deze uitspraak uit te voeren;

 Bodemprocedure (“Исковое производство”): Wanneer 
er sprake is van een betwisting (uw debiteur is het niet 
eens met uw factuur), dan kunnen onze advocaten uw 
debiteur dagvaarden (“Иск “). Beide partijen zullen dan hun 
standpunten moeten presenteren. Soms zal de rechter 
onmiddellijk beslissen, soms zal een datum voor een 
hoorzitting worden gepland. Afhankelijk van de details van 
uw zaak, zal de advocaat vaststellen of een procedure van 
toepassing is.

INCASSOPROCEDURE BIJ RUSSISCHE DEBITEUREN
Het rechtssysteem is in elk Europees land anders. Dat betekent dat de Russische wetgeving anders is dan in uw eigen 
land. De Russische wetgeving staat er om bekend gecompliceerd en niet transparant te zijn. Daarbij staat de wetgeving 
op het gebied van incasseren nog in de kinderschoenen. Men is bezig om wetten en regels te maken voor particuliere 
incassozaken, voor zakelijke incasso’s is er nog amper iets geregeld. Dat maakt incasseren in Rusland vaak ingewikkeld.

INCASSO IN RUSLAND

ROMAN ZEMTSOVSKIY
ADVOCAAT ROEMEENS RECHT
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INCASSO IN SLOVENIË

DE SLOVEENSE HANDELSCULTUUR

Heeft u een klant in Slovenië die uw factuur niet betaalt? De meeste bedrijven in Slovenië 
proberen op tijd te betalen, maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Vaak is al snel 
duidelijk of een gerechtelijke procedure nodig is of niet. Uit de reactie van uw debiteur 
op uw sommatie kunt u meestal al concluderen of een stap naar de rechter nodig is of 
niet. De gerechtelijke procedures in Slovenië verschillen echter behoorlijk van andere 
Europese landen. Onze Sloveense advocaten geven u daarom graag tips op het gebied van 
handelscultuur, taal en (gerechtelijke) incassoprocedures.

De handelscultuur in Slovenië kenmerkt zich door bureaucratie en lange procedures. In vergelijking met 
Nederland duurt het erg lang voordat er iets geregeld is in Slovenië, in Nederland gaat alles een stuk sneller.

In Slovenië houdt men zich over het algemeen goed aan de gemaakte afspraken. De Sloveen verwacht dat ook 
van u. Kom dus op tijd naar afspraken.  

Waar Nederlanders vaak erg direct zijn, zijn Sloveense ondernemers dat niet. Er wordt eerst uitgebreid over 
koetjes en kalfjes gesproken voordat zij ter zake komen. De zogenoemde ‘small talk’ is voor hen erg belangrijk.

Bent u van plan om zaken te doen met een Sloveense onderneming? Houd er dan rekening mee dat uw 
Sloveense handelspartner altijd zal proberen om flink te onderhandelen over de prijs. 

Heeft u een conflict met uw Sloveense handelspartner? Wees niet te direct, maar vraag vriendelijk wat er aan de 
hand is. Wek in eerste instantie de indruk dat het om een vergissing moet gaan.

INCASSO IN SLOVENIË
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BETALINGSGEDRAG SLOVEENSE 
BEDRIJVEN
Betalen binnen 30 dagen
In Slovenië geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na de 
dag waarop een debiteur uw factuur heeft ontvangen of 30 dagen na 
de dag waarop de goederen of diensten zijn geleverd. U mag met uw 
zakenpartner onderling afspreken om van deze betalingstermijn af te 
wijken, maar deze termijn mag niet langer zijn dan 60 dagen. 

Juridische procedure voorkomen
De meeste Sloveense bedrijven zullen uw factuur op tijd betalen omdat 
zij niet op een juridische procedure zitten te wachten. Een juridische 
procedure kan namelijk veel geld kosten, bovendien kost een juridische 
procedure in Slovenië vaak veel tijd. 

Buitengerechtelijk incasseren

Schriftelijk en telefonisch sommeren: We sturen de 
debiteur een schriftelijke aanmaning en nemen telefonisch 
contact met de debiteur op waarbij we de debiteur 
verzoeken alsnog te betalen. De debiteur krijgt vervolgens 
enkele dagen de tijd voor een betaling. Hierbij worden ook 
de rente en kosten gevorderd;

Betalingsregelingen opstellen: In Hongarije is het vaak 
effectief om een betalingsregeling op te stellen. Voor 
resultaat in onderhandelingen is het heel belangrijk om 
begrip te tonen aan uw Hongaarse handelspartner;

Aankondigen gerechtelijke procedure: Vaak trekt 
de aankondiging van een gerechtelijke procedure uw 
Hongaarse debiteur alsnog over de streep om uw factuur 
te betalen.

Gerechtelijk incasseren

Betalingsbevelprocedure (“FMH”): Wanneer er 
geen discussie is over de factuur, spreken we van 
een onbetwiste vordering. In dat geval kan een “FMH” 
procedure worden opgestart. Met deze procedure wordt 
redelijk snel en efficiënt een uitvoerbare titel behaald. 
Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan, zal onze advocaat 
direct de nodige middelen inzetten om deze uitspraak uit 
te voeren. Wanneer de debiteur uw vordering betwist, 
wordt echter een meer uitvoerige bodemprocedure 
opgestart;

Bodemprocedure: Wanneer er sprake is van een 
betwisting, is uw debiteur het niet eens met uw factuur, 
dan kunnen onze advocaten uw debiteur dagvaarden. 
Beide partijen zullen dan hun standpunten moeten 
presenteren. Soms zal de rechter onmiddellijk beslissen, 
soms zal een datum voor een hoorzitting worden gepland. 
Afhankelijk van de details van uw zaak, zal de advocaat 
vaststellen of een procedure van toepassing is;

INCASSOPROCEDURE BIJ SLOVEENSE DEBITEUREN

INCASSO IN SLOVENIË
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INCASSO IN SPANJE

DE SPAANSE HANDELSCULTUUR

Spaanse bedrijven hebben een andere betalingsmoraal dan Nederlandse bedrijven. Zo voelt 
een Spanjaard minder druk om een factuur af te lossen. Het woord voor schuld is in Spanje 
‘deuda’ en heeft niet zo’n zware lading als het Nederlandse woord ‘schuld’. Een Spanjaard 
voelt zich dus ook helemaal niet zo schuldig als hij een factuur niet betaald. Het woord 
voor schuldig is ‘culpable’, maar dat woord associeert een Spanjaard niet met openstaande 
facturen. Onze Spaanse specialisten geven u graag tips op het gebied van de Spaanse 
handelscultuur, taal en (gerechtelijke) procedures.

Spanje een formele zakencultuur. Tutoyeren is niet gebruikelijk. Door het hartelijke en spontane karakter van 
Spanjaarden wordt deze formele zakencultuur echter vaak verward met een informele sfeer.

De handelscultuur in Spanje is hiërarchisch. Gesprekken vinden bij voorkeur plaats tussen personen met 
gelijkwaardige functies. Vaak is toestemming nodig van de manager voordat uw gesprekspartner de deal kan 
sluiten. 

Het opbouwen van een goede zakenrelatie en een vertrouwensband is belangrijk wanneer u zaken wilt doen 
met een Spaanse onderneming. Tijdens zakelijke besprekingen wordt dan ook vaak vele tijd gemaakt voor een 
persoonlijke kennismaking.

Zorg dat u op tijd komt bij afspraken, maar houd er tegelijkertijd rekening mee dat uw Spaanse gesprekspartner 
zich ook stipt aan de tijd houdt. Spanjaarden staan erom bekend dat ze wat meer de tijd nemen voor zakendoen.

Spanjaarden zijn vaak wat meer vrij in de naleving van overeenkomsten. Ben er alert op dat afspraken naar 
verwachting worden nagekomen.

Mondeling contact wordt als prettiger ervaren dan schriftelijke communicatie. Leg afspraken duidelijk 
en schriftelijk formeel vast maar volg deze op door een telefoontje of een bezoekje aan uw Spaanse 
gesprekspartner.

INCASSO IN SPANJE
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BETALINGSGEDRAG SPAANSE 
BEDRIJVEN
Betalen binnen 30 dagen
In Spanje geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na de 
dag waarop een debiteur uw factuur heeft ontvangen of 30 dagen na 
de dag waarop de goederen of diensten zijn geleverd. U mag met uw 
zakenpartner onderling afspreken om van deze betalingstermijn af te 
wijken, maar deze termijn mag niet langer zijn dan 60 dagen. 

Geen druk om facturen op tijd te betalen
Spanjaarden hebben vaak een lakse houding ten opzichte van 
betalingstermijnen. Spaanse handelspartner voelen vaak weinig druk om 
facturen op tijd te betalen. Zelfs de Spaanse overheid geeft hierin geen 
goed voorbeeld: de Spaanse overheid staat erom bekend dat zij een trage 
betaler is. Houd dus rekening met zeer lange betalingstermijnen wanneer 
u zakendoet met een Spaanse onderneming. Het is niet ongewoon dat 
uw Spaanse klant pas na 70 dagen uw factuur betaalt. De gemiddelde 
betalingstermijn van Spaanse bedrijven is zelfs 85 dagen en 111 dagen 
voor (semi)overheidsinstanties. 

Buitengerechtelijk incasseren

Schriftelijke en telefonisch sommeren: We bellen uw 
debiteur en we sturen een schriftelijke aanmaning waarbij 
we uw debiteur verzoeken om alsnog te betalen. Uw 
debiteur krijgt vervolgens enkele dagen de tijd voor een 
betaling. In specifieke gevallen zullen we ook face to face 
met uw debiteur in gesprek gaan.

Inschrijven op de zwarte lijst: Ons Spaanse team kan 
uw debiteur op een zwarte lijst inschrijven, op de ASNEF. 
Bedrijven die op deze lijst staan ingeschreven, hebben vaak 
meer moeite om nieuwe handelsrelaties te vinden of om 
bestaande relaties te behouden. Bovendien is het voor 
bedrijven die op deze lijst staan moeilijker om kredieten te 
verkrijgen. Uw Spaanse klant wil dit natuurlijk voorkomen, 
waardoor dit een goed middel is om druk te zetten.

Gerechtelijk incasseren

Betalingsbevelprocedure (Proceso Monitorio): De 
betalingsbevelprocedure (proceso monitorio) is een 
procedure waarbij via de rechtbank een verzoek kan 
worden gedaan om een betalingsbevel. De rechter stuurt 
de debiteur vervolgens een bevel waarin de debiteur 
verzocht wordt om binnen 20 dagen te reageren. De 
debiteur kan of de vordering alsnog betalen of zich 
verdedigen tegen de vordering indien hij het niet eens is 
met de vordering. In dat geval wordt de zaak automatisch 
doorgeleid naar een uitvoerige bodemprocedure. 
Indien de debiteur zich niet verdedigt, kan er met een 
betalingsbevelprocedure relatief snel een vonnis worden 
verkregen.

Dagvaardingsprocedure tot €6000,- (Jucio Verbal): 
Deze procedure is een optie voor vorderingen tot €6.000,-. 
Hierbij wordt een dagvaarding naar de rechtbank gestuurd. 
De debiteur kan hierop een verweerschrift indienen. In de 
meeste gevallen zal de rechter schriftelijk een beslissing 
uitspreken, maar de rechter kan de partijen ook verzoeken 
om tijdens een zitting te worden gehoord.

Juicio cambiario: Indien uw vordering is gebaseerd op 
een onbetaalde cheque of wissel, bestaat in Spanje een 
aparte procedure, namelijk de juicio cambiario. Op basis 
van deze wissels of cheques maant de rechter de debiteur 
tot betaling binnen tien dagen. De rechter kan tegelijkertijd 
conservatoir beslag leggen op goederen van debiteur.

INCASSOPROCEDURE BIJ SPAANSE DEBITEUREN

INCASSO IN SPANJE

ABOGADO ANTONIO ILLÁN BOX
ADVOCAAT SPAANS RECHT
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INCASSO IN TSJECHIË

DE TSJECHISCHE HANDELSCULTUUR

Hoewel de invloeden van het communistische tijdperk nog steeds aanwezig zijn, lijkt het 
Tsjechische bedrijfsleven steeds meer op het Westerse bedrijfsleven wat wij kennen. Meer 
weten over de Tsjechische handelscultuur, het betalingsgedrag en de incassoprocedures? 
Onze Tsjechische advocaten geven u graag tips.

In Tsjechië heeft men een vrij bescheiden manier van zakendoen, dus toon uw bescheidenheid in uw acties om 
weerstand te voorkomen. 

Tsjechië kent een meer hiërarchische handelscultuur, waardoor besprekingen bij voorkeur plaatsvinden met 
personen in gelijkwaardige functies. Geef dus duidelijk aan wat uw positie is en welke beslissingsbevoegdheid u 
heeft. U kunt hetzelfde vragen aan uw contactpersoon. 

Tsjechen zijn vaak erg gereserveerd en het duurt even voordat zij zich comfortabel voelen.

Voor Tsjechen is persoonlijk contact is erg belangrijk. Begin bij de eerste afspraak dan ook niet gelijk over 
zakelijke onderhandelingen. En wanneer er vervolgens wordt onderhandeld, houd er dan rekening mee dat die 
erg lang kunnen duren. Tsjechen willen graag elk detail bespreken. 

De meest voorkomende Tsjechische bedrijfsstructuur is een naamloze vennootschap (společnost s ručením 
omezeným / s.r.o.) Wees voorzichtig als dit bedrijf uw factuur niet betaalt, het kan moeilijk zijn om uw geld terug 
te krijgen. 

Zorg dat u altijd weet met wie u zakendoet. Het komt regelmatig voor dat een buitenlands bedrijf een lege huls 
creëert in Tsjechië en dat dit bedrijf wordt gebruikt voor de facturatie. Als deze facturen onbetaald blijven, is het 
meestal een lange weg om deze facturen betaald te krijgen, aangezien het bedrijf erachter vaak geen activiteit of 
activa heeft. Factureer het bedrijf waarmee u zakendoet. 

Over het algemeen geven Tsjechen de voorkeur aan e-mailgesprekken boven telefoongesprekken. Het biedt 
bovendien meer bewijs wanneer er in de toekomst conflicten ontstaan.

INCASSO IN TSJECHIË
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BETALINGSGEDRAG TSJECHISCHE 
BEDRIJVEN
Betalen binnen 30 dagen
In Tsjechië geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na de 
dag waarop een debiteur uw factuur heeft ontvangen of 30 dagen na 
de dag waarop de goederen of diensten zijn geleverd. U mag met uw 
zakenpartner onderling afspreken om van deze betalingstermijn af te 
wijken, maar deze termijn mag niet langer zijn dan 60 dagen. 

Geen druk om facturen op tijd te betalen
Het betalingsgedrag van Tsjechische bedrijven is de afgelopen jaren sterk 
verbeterd. Dit is vooral het gevolg van een steeds professioneler wordend 
creditmanagement bij bedrijven. Een aanzienlijk aantal facturen wordt 
echter nog steeds niet op tijd betaald. Bijna de helft van alle commerciële 
facturen wordt te laat betaald. 

Buitengerechtelijk incasseren

Schriftelijk en telefonisch sommeren: We sturen de 
debiteur een schriftelijke aanmaning en nemen telefonisch 
contact met de debiteur op waarbij we de debiteur 
verzoeken alsnog te betalen. De debiteur krijgt vervolgens 
enkele dagen de tijd voor een betaling. Hierbij worden ook 
de rente en kosten gevorderd

Betalingsregelingen opstellen: Indien nodig spreken wij 
met uw debiteur een betalingsregeling af. 

Aankondigen gerechtelijke procedure: Vaak trekt 
de aankondiging van een gerechtelijke procedure uw 
Tsjechische debiteur alsnog over de streep om uw factuur 
te betalen.

Gerechtelijk incasseren

Elektronische betalingsbevelprocedure: Deze procedure 
kunt u inzetten als uw vordering lager is dan 1.000.000 
CZK (€38.462), onbetwist is, en wanneer u over voldoende 
bewijs beschikt. De elektronische procedure is een snelle 
procedure. De rechtbank geeft binnen 30 dagen een 
elektronisch betalingsbevel uit. De debiteur heeft dan 15 
dagen de tijd om de schuld te betalen of in beroep te gaan. 
Als de schuldenaar geen beroep aantekent, wordt het bevel 
uitvoerbaar als een vonnis en kan de uitvoering beginnen. 
Als de schuldenaar in beroep gaat, moet een reguliere 
civielrechtelijke procedure gestart worden om de zaak op 
te lossen.

Civielrechtelijke procedure: Indien uw vordering 
wordt betwist of hoger is dan 1.000.000 CZK (€38.462), 
dan kunnen wij een civiele procedure starten. Als de 
zaak een degelijke documentatie heeft en niet wordt 
betwist, kunnen wij een betalingsbevelvonnis aanvragen 
zonder dat er een rechtszaak wordt gevoerd. In dat 
geval is de procedure vergelijkbaar met een elektronisch 
betalingsbevelprocedure. De rechtbank hoeft dit echter 
niet te doen en het is niet duidelijk wanneer er een 
uitspraak wordt gedaan. Het rechtssysteem in Tsjechië 
is namelijk niet erg efficiënt. Wanneer er meerdere 
hoorzittingen nodig zijn, kan een procedure zomaar een 
aantal jaren duren.

Handhavingsprocedure: Heeft u al een uitvoerbaar 
vonnis? We kunnen de tenuitvoerleggingsprocedure in 
Tsjechië starten. 

Insolventieprocedure: Zit uw schuldenaar in een lopende 
insolventieprocedure? Wij kunnen uw vordering doorgeven 
en u op de hoogte houden van de procedure. Houd er 
rekening mee dat er vaak maar weinig crediteuren worden 
uitbetaald en dat de insolventieprocedure soms jaren in 
beslag neemt.

INCASSOPROCEDURE BIJ TSJECHISCHE DEBITEUREN

INCASSO IN TSJECHIË

ELIŠKA KOŠTIÁLOVÁ
ADVOCAAT TSJECHISCH RECHT
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INCASSO IN TURKIJE

DE TURKSE HANDELSCULTUUR

Heeft uw bedrijf een Turkse klant die uw factuur niet betaalt? Het komt op dit moment vaak 
voor dat een Turkse onderneming de facturen niet op tijd betaald. Hoewel het economische 
klimaat weer wat aan het opkrabbelen is, hebben veel Turkse bedrijven last gehad van de 
onzekere politieke situatie in het land. Het betaalgedrag van Turkse bedrijven is daarom 
drastisch verslechterd. Met de tips van onze Turkse advocaten zorgt u ervoor dat zakendoen 
in Turkije een succes wordt. 

Persoonlijk contact en wederzijds vertrouwen is erg belangrijk in Turkije. Neem de tijd om een goed contact 
op te bouwen. Wees geïnteresseerd en belangstellend naar uw Turkse zakenpartner.

Turkije kent een meer hiërarchische handelscultuur, waardoor besprekingen bij voorkeur plaatsvinden met 
personen in gelijkwaardige functies. Een directeur praat bijvoorbeeld graag met een andere directeur, niet met 
een afgevaardigde.

Laat zien dat u serieus bent en bereid u goed voor op zakelijke afspraken met uw Turkse handelspartner.

Vermijd gevoelige onderwerpen zoals de politieke situatie in Turkije. Houd er daarnaast rekening mee dat uw 
Turkse zakenpartner mogelijk islamitisch is en dat alcohol drinken niet wordt gewaardeerd.

In Turkije is status erg belangrijk. Dure auto’s en kleding geven daarbij het signaal af dat u kredietwaardig bent. 

Turken vergaderen vaak tijdens een zakendiner. Tijdens zo’n diner wordt er niet alleen over zaken gesproken, 
onderwerpen zoals familie en sport komen tijdens deze afspraken vaak ook aan bod.

Mondelinge afspraken zijn in Turkije ook gebruikelijk. Wat betreft de algemene voorwaarden is het aan te raden 
om deze schriftelijk te communiceren en daarnaast om een getekend exemplaar retour te vragen.

INCASSO IN TURKIJE
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BETALINGSGEDRAG TURKSE 
BEDRIJVEN
Lange betalingstermijnen
Turkije staat bekend als één van de slechtere Europese betalers. Zelfs 
wereldwijd gezien behoort Turkije tot de top van slechte betalers. Houd er 
daarom rekening mee dat uw factuur mogelijk niet op tijd wordt betaald. 
Wanneer u vervolgens contact op neemt met uw Turkse klant, kan het 
voorkomen dat uw Turkse klant nog wat probeert te rekken. Zorg daarom 
voor een streng debiteurenbeleid.

Buitengerechtelijk incasseren

Schriftelijke en telefonisch sommeren: We sturen de 
debiteur een schriftelijke aanmaning en nemen telefonisch 
contact met de debiteur op waarbij we de debiteur ver-
zoeken alsnog te betalen. De debiteur krijgt vervolgens 
enkele dagen de tijd voor een betaling. Hierbij worden ook 
de rente en kosten gevorderd.

Betalingsregelingen opstellen: Een betalingsregeling 
treffen is vaak erg effectief bij Turkse debiteuren. Om tot 
een overeenkomst te komen is het belangrijk dat er begrip 
wordt getoond voor de Turkse zakenpartner.
Aankondigen gerechtelijke procedure: Vaak trekt de 
aankondiging van een gerechtelijke procedure uw Turkse 
debiteur alsnog over de streep om uw factuur te betalen.

Gerechtelijk incasseren

Bodemprocedure: De Om uw vordering via de rech-
ter te incasseren, kunnen onze advocaten uw debiteur 
dagvaarden. Wanneer er sprake is van een betwisting, is 
uw debiteur het niet eens met uw factuur. Het gaat dan 
niet om een incasso waarbij de debiteur niet kan betalen, 
de debiteur heeft een gefundeerde reden om de factuur 
niet te betalen. In dat geval zal de rechter op verzoek van 
de partijen een conclusiekalender opstellen, zodat de parti-
jen schriftelijk op elkaars standpunten kunnen reageren. In 
de praktijk komt het er vaak op neer dat er geen verweer 
wordt gevoerd en dat de rechter een vonnis uitspreekt.

INCASSOPROCEDURE BIJ TURKSE DEBITEUREN

INCASSO IN TURKIJE

OMER FARUK CELIK
ADVOCAAT TURKS RECHT
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INCASSO IN HET VERENIGD KONINKRIJK

DE BRITSE HANDELSCULTUUR

Het Verenigd Koninkrijk kent een formele zakencultuur. Tutoyeren is niet gebruikelijk. Britten zijn zeer beleefd 
en verwachten dat ook van hun gesprekspartner.

De handelscultuur in het Verenigd Koninkrijk is redelijk hiërarchisch te noemen. Gesprekken vinden bij voorkeur 
plaats tussen personen met gelijkwaardige functies. Vaak is toestemming nodig van de manager voordat uw 
gesprekspartner de deal kan sluiten. Gun uw gesprekspartner daarom de tijd om de zaken met zijn manager 
door te spreken.

Het opbouwen van een goede zakenrelatie is belangrijk wanneer u zaken wilt doen met een Britse onder-
neming. Zeker de oudere generatie zal het bijzonder waarderen als u een persoonlijke relatie probeert op te 
bouwen. 

Houd echter wel een gepaste afstand van uw zakenrelatie. Zakelijk en privé worden strikt gescheiden, uw 
Britse zakenpartner zal dan ook niet snel over privézaken praten.

Kom niet direct ter zake. Het is gebruikelijk om eerst wat small talk te voeren voordat u overgaat tot zakelijke 
gesprekken.

Verwijs niet naar Engeland als je eigenlijk het gehele Verenigd Koninkrijk bedoelt. Dit namelijk erg gevoelig.

INCASSO IN HET VERENIGD KONINKRIJK

Het rechtssysteem is in elk Europees land anders. Dat betekent dat er in het Verenigd Koninkrijk andere wetten en regels 
zijn dan in uw eigen land. Sterker nog, in het Verenigd Koninkrijk bestaan er drie verschillende rechtsstelsels: één voor 
Schotland, één voor Noord-Ierland en één voor Engeland en Wales. Daarnaast is het rechtssysteem in het Verenigd Kon-
inkrijk gebaseerd op ‘Common Law’, wat behoorlijk verschilt van de rechtssystemen in andere Europese landen. 

In het Verenigd Koninkrijk is het gebruikelijk om snel een incasso-organisatie in te schakelen, dus mogelijk wacht uw klant 
met reageren totdat hij iets hoort van een incasso-organisatie. 
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BETALINGSGEDRAG BRITSE 
BEDRIJVEN
Betaalgedrag Britse ondernemingen
Het grootste gedeelte van de Britse bedrijven betaalt binnen 30 dagen. 
Ongeveer 1/3e van de ondernemingen betaalt de facturen niet op tijd. 
Slechts 2,5% van de Britse ondernemingen betaalt pas na 90 dagen. Het 
MKB zijn de betere betalers, het zijn relatief vaak de multinationals die 
hun facturen laat betalen. 

Het meeste effect met een solicitor
Britten zijn sneller onder de indruk van een incasso advocaat dan van een 
incassobureau. U staat dus sterker met een Britse solicitor (Britse term 
voor advocaat). Wanneer uw klant wordt benaderd door een solicitor, is 
de kans groot dat hij nerveus wordt. Hierdoor neemt de kans op betaling 
aanzienlijk toe. Onze Britse incassAo advocaten doen er alles aan om 
ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

Buitengerechtelijk incasseren

Schriftelijke en telefonisch sommeren: We bellen uw 
debiteur en we sturen een schriftelijke aanmaning waarbij we 
uw debiteur verzoeken om alsnog te betalen. Uw debiteur 
krijgt vervolgens slechts enkele dagen de tijd voor een (deel)
betaling. In specifieke gevallen zullen we ook face to face met 
uw debiteur in gesprek gaan.

Een schikking treffen: Onze advocaten zullen hun kennis 
van de handelscultuur en regelgeving inzetten om samen met 
uw debiteur tot een schikking te komen. Het treffen van een 
schikking is een erg populair middel in het Verenigd Koninkrijk 
om uw klant alsnog te laten betalen. Het kan eventueel ook 
tijdens of na een gerechtelijke procedure nog worden ingezet.

Alternatieve dispuut resolutie: Dit is een goedkopere, 
snellere en makkelijkere manier om geschillen te regelen 
zonder tussenkomst van een rechter. Er kan bijvoorbeeld 
gekozen worden voor arbitrage en mediation. De keuze voor 
deze methoden worden in sterke mate bepaald door de 
argumenten van de debiteur en uw handelsrelatie.

Aankondiging gerechtelijke procedures: Vaak zal de 
aankondiging van een gerechtelijke procedure uw Britse 
debiteur alsnog over de streep trekken. Bijvoorbeeld door de 
aankondiging van een faillissementsaanvraag. Het aanvragen 
van een faillissement is in het Verenigd Koninkrijk echter niet 
erg snel en goedkoop. In Engeland en Wales kost dit minimaal 
drie weken en het kan al snel enkele maanden duren. Dit 
incassomiddel raden wij dan ook in slechts enkele gevallen 
aan.

Gerechtelijk incasseren

Small claims track: In Engeland en Wales worden 
vorderingen onder de £10,000.00 in de small claims track 
behandeld. De rechtbank handelt snel in deze procedure, 
de deadlines liggen dicht op elkaar. Ook duurt een zitting 
gemiddeld korter dan bij andere ‘tracks’. De kosten voor 
deze procedure worden echter vrijwel nooit volledig aan de 
verliezende partij opgelegd.

Fast track: In deze procedure worden hogere niet-complexe 
vorderingen behandeld. Hoewel deze procedure vaak meer 
tijd kost dan de ‘small claims track’, worden de kosten in deze 
procedure vaak wel (deels) doorberekend aan de verliezende 
partij. Hierover neemt de rechter een beslissing.

Multi track: Voor complexe of betwiste vorderingen boven de 
£10,000.00 dient de ‘multi track’ procedure gevolgd te worden. 
Deze procedures duren gemiddeld gezien langer dan de twee 
andere ‘tracks’. In de ‘multi track’ kan de rechter ook besluiten 
dat de verliezende partij alle proceskosten moet betalen.

INCASSOPROCEDURE BIJ BRITSE DEBITEUREN

INCASSO IN HET VERENIGD KONINKRIJK
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Buitenlandse debiteuren die uw vordering niet betalen? In dat geval kan de Europese Betalingsbevelprocedure uitkomst 
bieden. Dit is namelijk een relatief eenvoudige standaardprocedure die in alle EU-lidstaten (behalve Denemarken) kan 
worden ingezet. Belangrijk is dat beide partijen uit een EU-lidstaat komen.  Met een Europees Betalingsbevel kunt u op 
een eenvoudige, snelle en goedkope manier uw internationale vorderingen incasseren.

Europese betalingsbevelprocedure
De Europese betalingsbevelprocedure is een effectieve gerechtelijke procedure bij internationale vorderingen. Omdat 
het een standaardprocedure is, is het een relatief eenvoudige procedure die in alle landen hetzelfde werkt. Als schulde-
iser moet u formulier A van bijlage I van de EBB-verordening invullen en samen met de bewijsstukken naar de rechtbank 
sturen. De rechter behandelt de zaak schriftelijk.

De doorlooptijden bij deze procedure zijn erg kort, waardoor u snel duidelijkheid heeft over uw incassozaak. Bovendien 
hoeven er weinig kosten gemaakt te worden voor deze procedure. Een Europees Betalingsbevel is echter alleen geschikt 
voor onbetwiste vorderingen. Wordt de vordering door uw debiteur betwist? Dan wordt de procedure niet voortgezet en 
zal een andere gerechtelijke procedure ingezet moeten worden om een oplossing te krijgen voor uw betalingsconflict.

Welke rechtbank behandelt de incassozaak?
Het formulier moet naar de bevoegde rechtbank gestuurd worden, die de vordering vervolgens in behandeling neemt. 
Vaak wordt er in de algemene voorwaarden of in het contract afspraken gemaakt over de bevoegde rechtbank. Is er niets 
afgesproken? Dan is meestal de rechtbank in het land van de tegenpartij bevoegd om de zaak te behandelen. Dit is echter 
niet altijd zo. Vraag daarom altijd advies van een gespecialiseerde advocaat, om te voorkomen dat uw vordering naar een 
rechtbank wordt gestuurd die niet bevoegd is om te oordelen over uw betalingsconflict.

Europees Betalingsbevel kosten
De kosten voor het Europees Betalingsbevel zijn relatief laag. U hoeft meestal alleen griffierecht te betalen aan de recht-
bank waar u het Europees Betalingsbevel indient.

Hulp van onze specialisten
Onze advocaten helpen u met het starten van de Europese Betalingsbevelprocedure. Hoewel het een relatief eenvoud-
ige procedure is, is het belangrijk dat het formulier correct wordt ingevuld. Wanneer er fouten worden gemaakt, kan dat 
ertoe leiden dat uw vordering niet wordt toegewezen. En dat wilt u natuurlijk voorkomen! Vraag daarom altijd advies aan 
een gespecialiseerde advocaat.

EUROPEES BETALINGSBEVEL

EUROPEES BETALINGSBEVEL
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PROCES EUROPEES BETALINGS-
BEVELPROCEDURE

Om een Europese Betalingsbevelprocedure te starten, 
moet u een standaardformulier invullen. Dit formulier is 
beschikbaar in alle officiële talen van de Europese Unie.

1

Het ingevulde formulier moet vervolgens samen met de 
bewijsstukken naar de rechtbank gestuurd worden.

2

De rechtbank stuurt het formulier naar de debiteur. Die 
krijgt vervolgens 30 dagen de tijd om hierop te reageren 
indien hij het niet eens is met de vordering.

3

Maakt de debiteur bezwaar tegen de vordering? Dan stopt 
de Europese Betalingsbevelprocedure en moet kan de 
procedure worden voortgezet in een andere gerechtelijke 
procedure zoals de dagvaardingsprocedure in Nederland.

4

5 6

Reageert de debiteur niet (op tijd)? Dan wordt het 
betalingsbevel definitief. Het betalingsbevel is een 
geldig vonnis dat in elke EU-lidstaat (behalve Dene-
marken) kan worden uitgevoerd.

Als de rechter een beslissing heeft genomen, krijgt u daar 
zo snel mogelijk bericht van. Deze beslissing kan dan 
zonder verder maatregelen in het land van uw debiteur 
worden uitgevoerd.
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SMALL CLAIMS PROCEDURE
Heeft u een incassozaak in het 
buitenland? Een incassoprocedure in 
een ander land verloopt vaak redelijk 
hetzelfde als een Nederlandse incas-
sozaak. Maar er zijn ook verschillen. 
Zo zijn er andere incassomiddelen en 
tactieken bij internationale debi-
teuren. Bovendien zijn de gerechteli-
jke incassoprocedures in elk land 
verschillend.

Benieuwd wat u precies kunt ver-
wachten bij een internationale incas-
sozaak? Wij leggen graag de interna-
tionale incassoprocedures aan u uit. 
Onze internationale incassospecial-
isten en advocaten hebben namelijk 
ruime kennis en ervaring met de wet- 
en regelgeving in hun land. Hiermee 
weten wij uw buitenlandse debiteur 
snel te laten betalen. In dit document 
delen onze incasso advocaten hun 
kennis over incasseren in hun land.

Incassoprocedure
Er zijn verschillende stappen die we 
kunnen ondernemen om uw klant te 
laten betalen. Het is afhankelijk van 
uw incassozaak hoe de incassoproce-
dure verloopt. Een incassozaak is bij 
ons namelijk altijd maatwerk. Wij ki-
jken naar de inhoud van incassozaak 
voordat wij bepalen welk traject in-
gezet wordt. Zo garanderen wij dat de 
incassoprocedure het meest efficiënt 
is voor uw zaak.

Het incassotraject is altijd in te delen 
in twee fases: de buitengerechtelijke 
fase en de gerechtelijke fase. In de 
buitengerechtelijke fase wordt er 
geïncasseerd zonder tussenkomst 
van de rechter, in de gerechtelijke 
fase wordt er wel een rechter inges-
chakeld. Omdat wij een advocaten-
kantoor zijn, kunnen wij u in beide 
trajecten bijstaan. De meeste zaken 
lossen wij in de buitengerechtelijke 
fase op, zonder tussenkomst van een 
rechter. Dit geldt ook bij buitenlandse 
incassozaken. 

Minnelijke incassotraject
De incassoprocedure start bij ons 
kantoor altijd in het minnelijke traject. 
Dat wil zeggen dat wij proberen te 
incasseren zonder tussenkomst van 
de rechter. Dat wij een advocatenk-
antoor zijn, wil namelijk niet zeggen 
dat wij ook meteen naar de rechter 
stappen. Sterker nog: het heeft altijd 
de voorkeur om zaken zonder tussen-
komst van de rechter op te lossen. Dit 
gaat namelijk sneller en is goedkoper.

Het minnelijke incassotraject (ook 
wel buitengerechtelijke incassotra-
ject genoemd) bestaat uit het sturen 
van aanmaningen en bellen naar de 
debiteur. Per land kunt u zien welke 
specifieke middelen wij in kunnen 
zetten om alsnog betaling te ontvan-
gen van uw debiteur. De meeste fac-
turen incasseren wij in het minnelijke 
incassotraject. Incasseren in deze fase 
doen wij bovendien op basis van No 
Cure No Pay.  Zo loopt u weinig risico 
bij uw incasso-overdracht.

Gerechtelijk incasseren: in-
cassoprocedure in de recht-
bank
Wanneer de buitengerechtelijke fase 
geen effect heeft gehad, stappen we 
naar de rechter. Uiteraard starten wij 
een gerechtelijke incassoprocedure 
alleen met uw toestemming. Wij gaan 
geen kosten maken voordat u ak-
koord bent gegaan. Ons doel is om zo 
snel mogelijk betaald te krijgen en om 
de kosten voor u zo laag mogelijk te 
houden.

De gerechtelijke procedures zijn in 
elk land anders. Elk Europees land 
heeft namelijk een ander rechtssys-
teem met eigen regels en wetten. Dat 
betekent dat ze een andere wetgeving 
hanteren dan u waarschijnlijk gewend 
bent. De faillissementsaanvraag als 
incassomiddel kent men in het buiten-
land meestal niet. Daarnaast kunnen 
gerechtelijke incassoprocedures soms 
een stuk langer duren dan we in Ned-
erland gewend zijn.

Small Claims Procedure & Europ-
ees Betalingsbevelprocedure
Hoewel elk land zijn eigen gerechtelijke 
incassoprocedures kent, zijn er ook twee 
incassoprocedures die ingezet kunnen 
worden bij internationale vorderingen. 
De Small Claims Procedure kan ingezet 
worden bij zakelijke vorderingen tot 
€5.000, zowel bij betwiste als onbetwiste 
vorderingen. De Europees Betalings-
bevelprocedure kan gevolgd worden bij 
vorderingen die hoger zijn, mits deze 
onbetwist zijn. Voor beide procedures 
geldt dat beide bedrijven (zowel de cred-
iteur als de debiteur) gevestigd zijn in 
een EU-lidstaat. 

Gespecialiseerd in internation-
aal incasso
Bierens Incasso Advocaten is gespecial-
iseerd in internationaal incasseren. Wij 
hebben een team van internationale 
incassospecialisten en advocaten die 
afkomstig zijn uit de 20 grootste econ-
omieën in Europa. Zij hebben kennis 
van de handelscultuur en de beste 
incassotactieken in hun land. Bovendien 
spreken ze dezelfde taal als de debiteur. 
Op die manier weten zij snel en efficiënt 
te incasseren bij buitenlandse vorderin-
gen.

Meer informatie over in-
casseren in het buitenland
Heeft u nog vragen naar aanleiding 
van deze informatie? Neem dan gerust 
contact met ons op. Onze internationale 
experts zijn altijd dichtbij. U bent altijd 
van harte welkom bij ons kantoor in 
Amsterdam en Veghel om uw zaak te 
bespreken. Samen met u bepalen we 
onze aanpak. Onze advocaten zorgen 
er vervolgens voor dat uw openstaande 
factuur alsnog wordt betaald.

SMALL CLAIMS PROCEDURE
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PROCES SMALL CLAIMS PROCEDURE

Om een Small Claims Procedure te starten moet het vorder-
ingsformulier A ingevuld worden. Deze kunt u vinden op de 
website van het Europees e-justitieportaal. Het formulier is in 
diverse Europese talen beschikbaar.

SMALL CLAIMS PROCEDURE

1

Nadat het formulier is ingevuld, moet deze samen met de 
bijbehorende documenten worden opgestuurd naar de 
bevoegde rechtbank. Dit kan gewoon per post en hoeft 
niet via een deurwaarder.

2

Wanneer de rechtbank het formulier heeft ontvangen, 
vullen zij deel 1 van standaard antwoordformulier C in. Dit 
wordt samen met uw vorderingsformulier naar de tegen-
partij gestuurd. De rechtbank doet dit binnen 14 dagen 
nadat zij uw formulier hebben ontvangen.

3

Uw tegenpartij heeft vervolgens 30 dagen de tijd om te 
antwoorden. Dit kunnen zij doen door deel 2 van stan-
daard antwoordformulier C in te vullen en terug naar de 
rechtbank te sturen.

4

5 6

Binnen 14 dagen nadat de rechtbank het verweer heeft 
ontvangen, wordt naar u een kopie gestuurd.

Na ontvangst van het verweer van de debiteur heeft de recht-
bank 30 dagen de tijd om te reageren:
• De rechter neemt een beslissing over de vordering
• De rechter vraagt om aanvullende gegevens
• De rechter nodigt beide partijen uit voor een hoorzitting, waarin 
de zaak mondeling wordt behandeld. Dit komt bijna niet voor.

Als de rechter een beslissing heeft genomen, krijgt u daar 
zo snel mogelijk bericht van. Deze beslissing kan dan 
zonder verder maatregelen in het land van uw debiteur 
worden uitgevoerd.

7

Komt uw debiteur de beslissing van de rechter niet 
na? Dan moet er een deurwaarder in het land van uw 
debiteur ingeschakeld worden die het vonnis van de 
rechtbank uitvoert.
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OVER ONS

1952
LARGEST

1200+
NEW CLIENTS 
PER YEAR 

CSR
LEVEL 4

OUR CLIENTS ARE ACTIVE IN:

FASHION CONSTRUCTION SERVICES AGRI TRANSPORT TRADE & 
INDUSTRIE

ICTR ENTAL 

CLIENT PORTFOLIO 

10.000+
SME’S

MULTINATIONALS

EUROPE 115+ 
EMPLOYEES 

23
COUNTRIES

INHOUSE 
EMPLOYEES

DEBT RECOVERY 
LAWYERS IN EUROPE

ONLINE
REVIEWS
9.1/10

(255 VOTES)
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Historie
Bierens Incasso Advocaten is opgericht in 1952 door 
Frits Bierens, de vader van de huidige eigenaar Sander 
Bierens. Door de jaren heen is het advocatenkantoor 
gegroeid van een lokaal advocatenkantoor, naar een in-
ternationaal kantoor dat gespecialiseerd is in het oplos-
sen van internationale incasso’s en handelsgeschillen.

OVER ONS

FAMILY LAW FIRM
FOUNDED IN
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ONZE WERKWIJZE

Upload online 
uw incassozaak

Wij nemen uw 
zaak direct in 
behandeling

Wij versturen 
direct een som-
matie naar uw 

debiteur

Samen met u 
bepalen we 

onze aanpak

Volg uw zaak 
24/7 via onze 
online portal

Vragen? Uw 
contactpersoon 
staat altijd voor 

u klaar

Uw openstaade 
factuur wordt 
alsnog betaald

Heeft u een internationale klant die uw factuur niet 
betaalt? Draag dan uw incassozaak zo snel mogelijk over 
via onze website. Wij gaan direct aan de slag. Nadat u uw 
incassozaak heeft geüpload, ontvangt u per e-mail een 
bevestiging. Ook sturen wij de debiteur direct een aan-
maningsbrief waarin wij de debiteur een korte tijd geven 
om te betalen. Op die manier weten wij facturen snel en 
succesvol te incasseren. 

ONZE WEKRWIJZE
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VESTIGINGEN

Bierens Incasso Advocaten
Zuidkade 6
5462 CD  Veghel
Nederland

Hoofdkantoor Nederland

Nederland
Bierens Incasso Advocaten
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
Nederland

Spanje
Bierens Abogados – 
Gestion de Impagados 
S.L.P.Consejo de Ciento
373 – 5º 2ª
08009 Barcelona
Spanje

België
Bierens Advocaten bvba
Kleine Koraalberg 3
2000 Antwerpen
België

China
Bierens Collection Attorneys
2F no. 433 Chifeng Road
200083 Shanghai
China

Duitsland
Bierens Rechtsanwaltsgesellschaft 
mbH
Freiligrathstraße 28
40479 Düsseldorf 
Duitsland

Verenigde Staten
Bierens European Collection 
Attorneys
228 East 45th street,  
Suite 9E
New York, NY 10017
United States

VESTIGINGEN
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CONTACT

Heeft u vragen?
Onze internationale experts zijn altijd dichtbij. U bent van harte welkom bij ons kantoor in Amsterdam en Veghel om 
uw zaak te bespreken. Samen met u bepalen we onze aanpak. Onze advocaten zetten vervolgens alles op alles om 
ervoor te zorgen dat uw factuur alsnog wordt betaald.

Bel ons: 020 – 810015
Ma – do: 08.30 – 17.00; vr: 08.30 – 17.30

Bezoek onze website website
www.bierensgroup.com

E-mail ons
info@bierensgroup.com

Whatsapp 
Voeg 06 205 34 743 toe en whatsapp met Anne

Bierens Incasso Advocaten

bierensgroup

Bierens  Incasso Advocaten

bierensnl

CONTACT
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Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
Nederland 
T 020 – 8100015 

www.bierensgroup.com


