
 

Openstaande facturen in het buitenland sneller en 
eenvoudiger invorderen  
 
Steeds meer bedri jven exporteren goederen en/of leveren diensten 
buiten onze landsgrenzen en dan vooral naar en binnen de Europese 
Unie. Een ondernemer die met andere Europeanen zakendoet, wordt 
ongetwijfeld ook geconfronteerd met wanbetalers. Dankzij 
verschil lende init iatieven van de Europese Unie is nu duideli jk 
geworden of de Belgische rechtbanken al dan niet rechtsmacht 
hebben om dergeli jke vorderingen tot betaling van openstaande 
facturen te beslechten en werd er gepoogd deze invorderingen sneller, 
goedkoper en eenvoudiger te laten verlopen. 
 
De vraag of men zich kan wenden tot de Belgische rechtbanken, moet worden 
beslecht op grond van de verordening 44/2001 van 22 december 2000, hierna de 
EEX-Vo genoemd. Volgens de algemene bepaling van art. 2 EEX-Vo, worden zij die 
hun maatschappelijke zetel of woonplaats hebben op het grondgebied van een 
andere lidstaat, ongeacht hun nationaliteit, opgeroepen voor de rechtbanken van 
die lidstaat. Zij kunnen slechts voor de rechtbanken van een andere lidstaat, in casu 
België, worden opgeroepen, op één van de gronden vermeld in art. 5 tot en met 24 
van de EEX-Vo. 
 
Eerst en vooral is het zo dat wanneer partijen bij overeenkomst een gerecht of de 
gerechten van een lidstaat hebben aangewezen voor de kennisneming van de 
geschillen, dit gerecht of de gerechten van deze lidstaat bevoegd zijn. 
 
In concreto betekent dit dat partijen onderworpen zijn aan forumbedingen, namelijk 
het beding tot aanwijzing van de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, die 
voorkomen in hun algemene voorwaarden, maar enkel wanneer ook hun vroegere 
transacties hieraan waren onderworpen. 
 
Indien partijen geregeld worden geconfronteerd met dezelfde voorwaarden, worden 
zij vermoed om kennis te hebben gekregen van het forumbeding dat in deze 
algemene voorwaarden is vervat. Indien zij hiertegen nooit hebben geprotesteerd, 
worden zij verondersteld met het forumbeding te hebben ingestemd. 
 
Bij gebrek aan aanwijzing door de partijen van een bepaalde rechter, kan 
bovendien volgens artikel 5, 1°, a), EEX-Vo een vennootschap die haar 
maatschappelijke zetel of persoon die zijn woonplaats heeft op het grondgebied 



 

van een lidstaat, ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst opgeroepen 
worden voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten 
grondslag ligt, is uitgevoerd of moet uitgevoerd worden. 
 
Voor koop en verkoop van roerende lichamelijke zaken en voor het verstrekken van 
diensten zijn de Belgische rechtbanken bevoegd wanneer de zaken, respectievelijk 
de diensten, volgens de overeenkomst in België geleverd/verstrekt werden of 
geleverd/verstrekt hadden moeten worden. 
 
 
Europees betalingsbevel 
 
In verordening nr. 1896/2006 van het Europees parlement en de raad van 12 
december 2006, die met ingang van 2008 van toepassing is, werd een Europese 
betalingsbevelprocedure tot stand gebracht. Doel van deze verordening is de 
invordering in grensoverschrijdende geschillen in burgerlijke en handelszaken snel, 
goedkoop en eenvoudig te laten verlopen. Het gerecht waarbij een verzoek om een 
Europees betalingsbevel is ingediend, onderzoekt of aan de gestelde eisen van 
ontvankelijkheid voldaan is en of de vordering gegrond lijkt. 
 
Indien de voorwaarden voor het indienen van een verzoek om een Europees 
betalingsbevel zijn vervuld, vaardigt het gerecht zo spoedig mogelijk en normaliter 
binnen de 30 dagen na de indiening van het verzoek een Europees betalingsbevel 
uit. In dit Europees betalingsbevel wordt aan de debiteur meegedeeld dat hij ofwel 
het in het betalingsbevel vermelde bedrag aan de eiser kan betalen, ofwel 
hiertegen verzet kan aantekenen. Bij gebrek aan verweerschrift binnen de 30 dagen 
na betekening van een Europees betalingsbevel wordt de beslissing definitief en 
uitvoerbaar. 
 
 
Geringe vorderingen 
 
Sinds 1 januari 2009 kan men daarenboven gebruikmaken van een Europese 
procedure voor geringe vorderingen. Verordening nr. 861/2007 van 11 juli 2007 is 
bedoeld om de procedures te verbeteren en te vereenvoudigen in civiele en 
handelszaken waarbij de waarde van de vordering niet meer dan 2.000 euro 
bedraagt. 
 



 

In vergelijking met het Europees betalingsbevel kan de Europese procedure voor 
geringe vorderingen aangewend worden voor een veel ruimer domein van 
aanspraken, maar werd deze procedure dan wel weer beperkt tot 2.000 euro in 
hoofdsom bij de inleiding van de eis. 
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