
 

GRENSOVERSCHRIJDENDE CONTRACTEN 

Het behoeft geen betoog dat het schriftelijk vastleggen van afspraken met zich in het 

buitenland bevindende ondernemingen niet alleen noodzakelijk is maar ook dat het bij niet-

nakoming rechtens steeds eenvoudiger blijkt te zijn om gemaakte afspraken af te dwingen. 

Althans, dat laatste is vooral het geval wanneer de overeenkomst aan de Nederlandse 

rechter kan worden voorgelegd. Of dit zo is, hangt af van de inhoud van de overeenkomst.  

Een belangrijk punt is ook de taal waarin de overeenkomst wordt opgesteld. Welke taal 

geldt als originele versie? Een deel van de geschillen die rijzen bij grensoverschrijdende 

contracten bestaat uit niet (volledige) betaling van de factuur. Enerzijds kan het vóórkomen 

dat de debiteur denkt veilig te zijn, nu er vast niet grensoverschrijdend zal worden 

geïncasseerd (wie kent niet het gevoel van de flitspaal in het buitenland…) Maar ook de 

crediteur zou er weleens zo over kunnen denken als er veel rekeningen moeten worden 

betaald. Dan gaat toch vaak een goede klant of een crediteur uit eigen land voor.  

Sinds eind 2008 kan binnen de hele Europese Gemeenschap het zogenaamde Europese 

Betalingsbevel worden uitgevaardigd. Het is een eenvoudige procedure in burgerlijke-, en 

handelszaken, om bij niet- betwiste vorderingen waarvan het bestaan aannemelijk is 

gemaakt, tot incassering over te gaan. Er behoeft slechts een daartoe bestemd formulier te 

worden ingevuld en ingediend. Het gemak schuilt hem onder andere in de eenvoud (het 

formulier dat overigens in alle talen beschikbaar is), de snelle doorlooptijd en het feit dat per 

EU land slechts één Rechtbank bevoegd is om een dergelijk bevel af te geven. Deze 

procedure geldt expliciet niet voor huwelijksgoederenrecht en niet-contractuele 

verbintenissen (ook andere rechtsgebieden worden uitgesloten). 

Bij facturen tot € 2.000,- geldt dat de debiteur binnen 14 dagen door de Rechtbank wordt 

opgeroepen om (schriftelijk) binnen 30 dagen te reageren. Bij uitblijven van een reactie volgt 

toewijzing van het gevorderde bedrag. Voor vorderingen vanaf € 2.000,- geldt ongeveer 

hetzelfde met als belangrijkste verschil dat zodra de debiteur de vordering betwist, partijen 

worden opgeroepen bij de Rechtbank te verschijnen teneinde te worden gehoord.  

De praktijk leert dat het Europees betalingsbevel efficiënt is en dat het vaak wordt 

gebruikt om bijvoorbeeld openstaande handelsdebiteuren te incasseren, maar ook 

hotelrekeningen of niet volledig betaalde bedragen voor de huur van een (geannuleerde) 

vakantiewoning, of voor een schadevergoeding. Het bevel kan zonder tussenkomst van een 

rechter of deurwaarder in het desbetreffende land van de EU ten uitvoer worden gelegd. 

Belangrijk is wel om bij het aangaan van de overeenkomst alle bankrekeninggegevens 

voor internationaal betalingsverkeer van de debiteur te vragen. Dit maakt incasso 

eenvoudiger. Rechta Advocatuur staat u graag in een dergelijke incassoprocedure bij, tegen 

een gereduceerd tarief, dat recht doet aan de hoogte van de vordering. 


