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Inleiding

De voortschrijdende globalisering van de wereld is niet te stuiten. In 
België moeten veel bedrijven het in toenemende mate van de export 
hebben. De centrale ligging van ons land in Europa is daar

wellicht niet vreemd aan.

Zo’n drie kwart van de export blijft binnen de Europese grenzen. Het 
merendeel daarvan gaat naar onze buurlanden, met Duitsland op kop, 
gevolgd door Frankrijk en Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap 
voor Buitenlandse Handel.

In september nog werd de Leeuw van de Export uitgereikt aan Luminex 
Network Intelligence (Genk, categorie <50 werknemers) en Sioen Industries 
(Ardooie, categorie >50 werknemers), bedrijven die meer dan 90% van hun 
omzet uit export halen. Staat meer afzet op buitenlandse markten - en in 
de eerste plaats op de Europese markten - ook in uw bedrijf hoog op de 
agenda?

Mooi, maar in het buitenland verkopen is één zaak. Tijdig betaald worden is 
vaak een ander paar mouwen. Gelukkig biedt de Europese wetgeving u een 
behoorlijk grote mate van bescherming tegen wanbetalers.

De belangrijkste Europese richtlijn over betalingen legt één uniforme 
betalingstermijn op. Iedereen wordt geacht binnen de dertig dagen zijn 
leverancier te betalen. Los daarvan zijn er ook twee instrumenten om 
onbetaalde facturen van Europese klanten snel gerechtelijk aan te pakken: 
het Europese betalingsbevel en de Europese procedure voor invordering.
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1. De Europese betalingsrichtlijn
Op de facturen die u aan uw Europese klanten bezorgt, staat normaal 
gezien de contractuele betalingstermijn die uw klant dient te respecteren. 
Leeft hij deze niet na, dan kunt u in eerste instantie terugvallen op de 
Europese richtlijn. Die is bedoeld om de betalingen van de facturen tussen 
ondernemingen uit de verschillende lidstaten van de Europese Unie te 
bespoedigen. Kernpunt van deze richtlijn is dat in de lidstaten één uniforme 
betalingstermijn geldt van dertig dagen.

Daarnaast zijn er ook uniforme regels voor de verschuldigde intrest bij 
betalingsachterstand. Een ander belangrijk element van deze richtlijn 
2000/35/EG is dat ze uitdrukkelijk bepaalt dat er een eigendomsvoorbehoud 
is. Dit wil zeggen dat u eigenaar blijft van uw  goederen zolang uw klant de 
factuur niet volledig betaald heeft.

Ondertussen is deze richtlijn nog aangescherpt met de richtlijn 2011/7/
EU. Die bepaalt dat u als schuldeiser aanspraak maakt op een minimale 
vergoeding van 40 euro voor de invorderingskosten. Bovendien hebt u recht 
op een redelijke schadevergoeding bij eventuele invorderingskosten, zoals 
de erelonen en de kosten van een advocaat of een incassobureau.

“De Europese wetgeving biedt u een behoorlijk
grote mate van bescherming tegen wanbetalers.”
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2. Het Europees betalingsbevel
Het Europese betalingsbevel is bedoeld om onbetwiste schuldvorderingen 
sneller te kunnen innen. Met ‘onbetwist’ bedoelt de Europese wetgever dat 
de schuldenaar zich niet verdedigt tijdens de gerechtelijke procedure of 
toegeeft dat de schuld bestaat en gerechtvaardigd is.

In dat geval kunt u het onbetaalde factuurbedrag eenzijdig innen. U volgt 
dan met behulp van standaardformulieren een vaste procedure die uit tien 
stappen bestaat. Het klinkt ingewikkelder dan het is.

U dient een standaardformulier in en legt het neer op de rechtbank. Die 
zorgt ervoor dat de schuldenaar nog binnen de dertig dagen een ander 
formulier krijgt. Uw klant kan eventueel nog verzet aantekenen, maar als 
u de procedure correct gevolgd hebt, dan zal uw schuldenaar geen uitweg 
meer hebben en dus moeten betalen.

3. De Europese procedure voor invordering
De Europese procedure voor invordering is een speciale procedure voor 
kleine bedragen tot 2.000 euro. Maar ook al gaat het om een ‘klein’ bedrag, 
het is geen reden om de factuur niet te betalen. Ook deze procedure bestaat 
uit tien stappen en maakt gebruik van standaardformulieren die u online 
kunt invullen. De procedure verloopt op die manier volledig automatisch.
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“U dient een standaardformulier in en legt het neer 
op de rechtbank. Die zorgt ervoor dat de schuldenaar 

nog binnen de dertig dagen een ander formulier krijgt.”
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U dient het verzoek in om een Europees betalingsbevel te verkrijgen 
door middel van een standaardformulier A. Hierin vult u alle 
gevraagde velden in.

U print het verzoekschrift af en ondertekent het.

U, of uw raadsman, legt dit formulier A in tweevoud neer op de 
griffie van de rechtbank. De griffier zal u een ondertekend en 
gedateerd exemplaar terugzenden. Bij de meeste rechtbanken 
gebeurt dat binnen de drie dagen.

De rechtbank onderzoekt daarop zo snel mogelijk of de eis voldoet 
aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden. Ze kijken hierbij onder andere 
naar het grensoverschrijdend karakter, de opeisbare schuldvordering 
en de bevoegde rechtbank bij conflicten.

Als aan de ontvankelijkheidscriteria is voldaan, onderzoekt de 
rechtbank of de vordering gegrond is. Indien dat het geval is, 
vaardigt de rechtbank binnen de 30 dagen na de indiening van het 
verzoek een Europees betalingsbevel uit met standaardformulier E.

Het Europees betalingsbevel met de standaardformulieren E en A 
wordt overgemaakt aan de schuldenaar.

Het vermeldt dat de schuldenaar u het vermelde bedrag kan betalen 
of zich hiertegen kan verzetten.

Bij verzet moet de schuldenaar een verweerschrift (formulier F) 
indienen bij de rechtbank die het Europees betalingsbevel heeft 
verstuurd.

Als de schuldenaar geen verzet aantekent, verklaart het gerecht het 
bevel uitvoerbaar door middel van standaardformulier G.

Het Europees betalingsbevel kan vervolgens in de lidstaten worden 
uitgevoerd.

Tijdens de procedure evolueert u van formulier A naar formulier G.
De standaardformulieren kunt u downloaden op het Europees 
e-justitieportaal.

1. 6.

2.
7.

8.

9.

10.

3.

4.

5.

Nog een voordeel van deze procedure is dat de partijen niet voor de rechtbank hoeven te verschijnen. Het volstaat dat de eiser een verzoekschrift indient, 
waarna de procedure automatisch verder loopt. De verzoeker hoeft geen andere formaliteiten of handelingen te verrichten.
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De Europese richtlijn en de twee strak vastgelegde gerechtelijke procedures 
bieden u een degelijke bescherming tegen Europese wanbetalers. Ook de 
Single Euro Payments Area (SEPA) biedt ondernemingen de mogelijkheid 
om in de hele Europese Unie betalingen af te handelen met dezelfde 
betaalmiddelen. Het heeft er inmiddels voor gezorgd dat er, minder dan 
vroeger, problemen zijn met de betalingen van facturen die gericht zijn aan 
buitenlandse klanten.

Want laten we wel wezen: veel van de problemen met betalingen van 
Europese klanten waren vroeger niet te wijten aan slechte wil, maar wel aan 
een veel te grote administratieve rompslomp. 

Beter voorkomen 
dan genezen.
Internationaal incasso
Vooraleer over te stappen op de gerechtelijke procedures, kunt u beroep 
doen op de diensten van een incassobureau dat over de grenzen heen werkt. 
Vaak maken dergelijke bureaus deel uit van een internationaal netwerk. Zij 
hebben meer voeling met de lokale zeden en gebruiken en zijn op die manier 
beter geplaatst om ter plaatse druk uit te oefenen en uw facturen te innen. 
Zorg er wel voor dat u bij een incassobureau dat internationaal werkt een 
aanspreekpunt hebt in eigen land.

Een efficiënt creditmanagement 
Het oude spreekwoord indachtig blijft het natuurlijk beter om te voorkomen 
dan te genezen, zodat u geen incassodienst hoeft in te schakelen. Daarom 
doet u er goed aan om bij handel met klanten in Europese landen ook een 
efficiënt creditmanagement toe te passen. Dan staat u achteraf niet voor 
verrassingen. Hoe verder van de deur, hoe groter immers het risico. Screen 
uw klanten dus vooraf, net zoals u dat met Belgische klanten doet. De data 
om een bedrijf te screenen, eender waar ter wereld, is beschikbaar. Maak er 
dan ook gebruik van.

Met Graydon International Business consulteert u aan concurrentiële 
tarieven bijvoorbeeld informatie over bedrijven in meer dan 200 landen. 
Online of via een nieuw onderzoek. In pakketformule of op eenmalige 
basis met facturatie achteraf.

Tot slot: laat betalingen niet aanslepen en volg openstaande facturen goed 
op.

Extra: ook SEPA helpt 
problemen vermijden.

“Screen uw klanten vooraf en laat, net zoals u met 
Belgische klanten doet, betalingen niet aanslepen.”
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U   hoeft geen schrik te hebben om de internationale toer op te gaan als u 
groei nastreeft met uw onderneming. Maar, net zoals u dat best in eigen 
land doet, dient u de kredietwaardigheid van uw klanten goed te checken. 

De mogelijkheden zijn er. Gebruik ze ook, net zoals u de social mediaprofielen erop 
naslaat van nieuwe vrienden en kennissen. Waarom zou u geen gebruik maken 
van de mogelijkheden om nieuwe zakenrelaties te controleren op hun financiële 
betrouwbaarheid? Het kan u achteraf flink wat geld en problemen besparen. 

Europa stelt overigens verschillende mogelijkheden ter beschikking om uw 
facturen aan buitenlandse klanten te incasseren. En dat zonder dat u er uw 
nachtrust voor moet laten.

Tot slot verwijzen we u graag naar de uitgebreide handleidingen die 
onlinbeschikbaar zijn en u uitgebreid informeren over Europese invorderingen:

• Praktische handleiding voor de toepassing van de Europese procedure voor  
 geringe vorderingen

• Praktische handleiding voor de toepassing van de verordening tot invoering  
 van een Europese betalingsbevelprocedure

Conclusie
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Nog vragen?
    Graydon Belgium nv 

Uitbreidingstraat 84/b1 
2600 Berchem 
 
Telefoon: 03 280 88 00 
E-mail: info@graydon.be

www.graydon.be


