Workshop:
Grensoverschrijdende
inning van
schuldvorderingen in de EU

Algemene informatie
Registratie
Er geldt een open uitnodiging voor deze
workshop en deelname aan de ronde
tafel.
Registratie is mogelijk door een e-mail
te sturen naar Kyra Hanemaayer
(hanemaayer@law.eur.nl) vóór 23
april. Er zijn geen kosten verbonden
aan de deelname aan de workshop.

Informed Choices in Cross-Border
Enforcement ,,IC²BE”
(JUST-AG-2016-02)
Rotterdam, 23 april 2018

Locatie
De workshop zal plaatsvinden in Zaal
Praag (M3-05) in het Van der Goot
gebouw op Campus Woudestein,
Erasmus Universiteit Rotterdam.
Meer
informatie
over
de
bereikbaarheid en een plattegrond van
de campus kunt u vinden op:
https://www.eur.nl/campus/locaties/
campus-woudestein

Consortium partner Nederland:
Prof. dr. Xandra Kramer
Erasmus Universiteit Rotterdam

Contact en informatie
Voor vragen kunt u mailen naar prof.
Xandra Kramer (kramer@law.eur.nl.)

Project leider:
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Prof. dr. Xandra Kramer
Professor Privaatrecht
Erasmus Universiteit Rotterdam
Burgemeester Oudlaan 50
Sanders Building, P.O. Box 1738
3000 DR Rotterdam
Tel. +31 (0)10 408 1628
Fax +31 (0)10 408 9188
kramer@law.eur.nl
http://www.xandrakramer.eu/

Gefinancierd door:
Europese Commissie

over de toepassing van deze instrumenten en
de bewustmaking van juristen van deze
instrumenten. Eén van de doelstellingen van
het IC²BE project is het samenstellen van een
Engelstalige database voor jurisprudentie van
nationale rechtbanken en het Hof van Justitie
van de EU.

IC²BE
Informed Choices
Enforcement

in

Cross-Border

(JUST-AG-2016-02)
De Erasmus School of Law (Erasmus
Universiteit Rotterdam) organiseert op 23
april 2018 van 13.30 tot 17.00 de eerste
nationale workshop in het kader van het
onderzoeksproject “Informed Choices in
Cross-Border Enforcement” (IC²BE), dat op 1
januari 2018 van start is gegaan. De Erasmus
Universiteit Rotterdam (EUR) is consortium
partner van het door de Europese Commissie
gefinancierde project (action grant JUST-AG2016-02), geleid door de Uuniversiteit
Freiburg, waarvan ook het Max Planck
Institute for Procedural Law in Luxemburg, de
Universiteit Antwerpen, de Universiteit van
Wroclaw, de Complutense Universiteit van
Madrid en de Universiteit van Milaan partner
zijn.
De Europese Unie heeft verordeningen
ingevoerd, gericht op de efficiënte inning van
schuldvorderingen in grensoverschrijdende
zaken (EEO, EPO, ESCP en EAPO). Het IC²BE
project is gericht op de werking van deze EU
procedures
op
het
procesrecht
in
grensoverschrijdende zaken in de praktijk.
Van belang hierbij zijn een analyse van het
keuzeproces van juristen tussen deze
instrumenten, de verspreiding van kennis

De workshop in het kader van het IC²BE
project zal in de eerste plaats een overzicht
geven van de procedurele regelingen in functie
van de inning van schuldvorderingen en
vervolgens een blik werpen op de bestaande
Nederlandse rechtspraak in dat verband.
Hierbij wordt de focus gelegd op de
belangrijkste nieuwigheden en de reeds
vastgestelde praktische knelpunten. Na de
presentaties omtrent de verordeningen, zal er
een ronde tafel plaatsvinden, waarbij
deelnemers vanuit de universiteit, advocatuur,
rechtspraak en deurwaarders hun ervaringen
kunnen delen.
De taal van de workshop is Nederlands.
Xandra Kramer

Programma
Maandag 23 april 2018
13.30 Inloop met koffie en thee
14.00 Introductie van het IC²BE project
prof. Xandra Kramer (EUR)
14.15 Europese civiele procedures en het
Nederlandse procesrecht
prof. Remco van Rhee (Universiteit
Maastricht)

14.35 Ervaringen met de EAPO (Europees
bankbeslag) vanuit de advocatuur
mr. Kasper Krzeminski (Nauta Dutilh)
14.50 Ervaringen met Europese procedures
vanuit de deurwaarder
Jeroen Nijenhuis (deurwaarder,
bestuurslid KBvG)
15.15 Ervaringen met de Europese Small
Claims Procedure van het ECC-NL
Eva Calvelo Muiño (ECC)
15.30 Ronde tafel - moderators:
prof. Xandra Kramer
prof. Remco van Rhee
Deelnemers zijn onder andere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mr. Paulien van der Grinten (Ministerie
van Veiligheid en Justitie)
Dr. Monique Hazelhorst (Hoge Raad)
mr. Jacques de Heer (Rechtbank
Rotterdam)
Alex van Tongeren (DAS Rechtsbijstand)
Dr. Alina Ontanu (EUR)
Dr. Laura van Bochove (Universiteit
Leiden)
Prof. dr. Veerle Van Den Eeckhout
Dr. Erlis Themeli (EUR)
Dr. Jos Hoevenaars (EUR)
mr. Emma van Gelder (EUR)

17.00 Einde workshop

