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Uitnodiging studienamiddag 29 januari 2020 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

De Nationale Vereniging van Kandidaat en Stagiair Gerechtsdeurwaarders 

(NVKSG) heeft het genoegen om u uit te nodigen op woensdag 29 januari 2020 

bij de Bank van Breda in Antwerpen voor een studienamiddag “De Europese 

tenuitvoerlegging van titels: theoretische benadering en praktische tips & tricks” 

Ter gelegenheid van deze studienamiddag verwelkomen we de volgende spreker: 

Karolien Dockers, kandidaat gerechtsdeurwaarder in West-Vlaanderen. Mevrouw 

Dockers zal de meeste gebruikte Europese verordeningen voor 

grensoverschrijdende uitvoeringen toelichten. De nieuwe Brussel I bis-

verordening die in werking is getreden sedert 2015 voor de uitvoering van 

nationale titels enerzijds. Anderzijds zullen ook de verordening Europees 

Betalingsbevel en de procedure Geringe vorderingen onder de loep worden 

genomen. Door de toepassing van deze verordeningen wordt een Europese titel 

bekomen. Verder zal er doorheen de uiteenzetting handige tips en trics worden 

gegeven om je doorheen het kluwen van de Europese vorderingen te slaan en te 

weten welke verordening het beste kan toegepast worden. 
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Praktisch 

Woensdag 29 januari 2020 bij de Bank van Breda, Ledeganckkaai 7 te 2000 Antwerpen. 

Programma 

16.30 – 17.00 u: Onthaal  
17.00 – 19.00 u: Uitvoering in het buitenland : een praktische inkijk. 
19.00 – 20.00 u: Receptie aangeboden door onze partner  
 

Accreditatie 

Erkenning werd aangevraagd bij de Erkenningscommissie van de Nationale Kamer van 

Gerechtsdeurwaarders voor 2 juridische punten. 

Deelname: 35,00 EUR (stagiairs) / 55,00 EUR (kandidaten en gerechtsdeurwaarders) 

Inschrijven kan via email aan c.dierens@nvksg-ancshj.be met vermelding van naam + 
hoedanigheid voor 17 januari 2020. Inschrijving is slechts definitief bij ontvangst van uw 
betaling. Het aantal plaatsen is beperkt! 

   

  

 
  

 

 


