
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEET & GREET met onze CONNEXX-partners  
over Europese uitvoeringen 

 
16 september 2021 om 16u00 

 

THE LOUNGE by DIKAIOMA nodigt U graag uit op haar seminarie rond Europese uitvoeringen. 

DIKAIOMA is stichtend lid van het ‘European Collection & Enforcement Network CONNEXX’. Dit is een 

netwerk van gerechtsdeurwaarders en advocaten uit 18 landen dat U advies geeft omtrent uw invorderingen 

en bijstaat bij het opstarten van uw Europese procedure. 

Door dit netwerk kunnen wij U in contact brengen met deze lokale gespecialiseerde partners zodat U 

rechtstreeks kan worden geïnformeerd omtrent de nationale wetgeving.  

Op donderdag 16 september 2021 komen tal van CONNEXX-partners naar Brugge. Gerechtsdeurwaarders uit 

Frankrijk, Nederland, Groothertogdom Luxemburg en Engeland zullen U kort toelichten hoe de uitvoering in 

hun land verloopt. Aansluitend organiseert THE LOUNGE by DIKAIOMA een MEET & GREET met de 

aanwezige CONNEXX partners. We bieden U de unieke kans om deze partners persoonlijk te ontmoeten en 

uw concrete, praktische vragen aan hen voor te leggen. 

U wordt nadien uitgenodigd op de aansluitende receptie, waar U op een informele manier met onze Europese 

partners kan napraten. 

 

 



 

INFOFICHE 
 

DATUM LOCATIE PRIJS 
Donderdag 16 september 2021 Hotel Van der Valk 

Kapellestraat 149 
8020 Oostkamp 

Gratis deelname 
 bij inschrijving 

Programma 

16u00  Ontvangst van de ingeschreven deelnemers met koffie 

 

16u30  Verwelkoming door Mevr. Karolien Dockers, CEO Dikaioma 

 

16u45  Seminarie over Europese uitvoering 

 

  Hoe een titel bekomen om uit te voeren in een Europees land? 
       Karolien Dockers, kandidaat-gerechtsdeurwaarder Dikaioma (B) – Nederlands 

  How to execute a judgment in the UK after the Brexit? 
       Martin Leyshon, High Court Officer in London (UK) – Engels 

  L’obtention d’un jugement et exécution en Luxembourg  
       Geoffrey Gallé, huissier de justice in Luxembourg (Gr. H. Lux) – Frans 

  Gerechtelijke uitvoeringsmogelijkheden in Nederland 
       John Nootenboom, gerechtsdeurwaarder-CEO GGN (NL) ) – Nederlands 

  Exécution typique en France 
       Philippe Balat en Frédéric Vujiac, huissiers de justice in Haubourdin – Lille (FR) – Frans 
 

18u00  Meet & Greet 

  Stel uw vraag aan onze CONNEXX-partners uit  

 Oekraïne  Frankrijk  
Groothertogdom 
Luxemburg  Servië 

 België  Griekenland  Nederland  Spanje 

 Bulgarije  Ierland  Polen  Tsjechië 

 Duitsland  Litouwen  Schotland  Zwitserland 

 
Engeland-
Wales 

      

   

18u30  Receptie aangeboden door DIKAIOMA 

  U kan op een informele wijze verder kennis maken met onze CONNEXX-partners. 

 

 



 

PRAKTISCH 

 

Datum & uur      Locatie 

Donderdag 16 september 2021     Hotel Vander Valk 

16u30 – 18u30      Kapellestraat 49, 8020 Oostkamp 

 

Sprekers 
 

Land Spreker Taal 

 Karolien Dockers, kandidaat-gerechtsdeurwaarder (BE) Nederlands 

 Martin Leyshon, High Court Officer in London (UK)  Engels 

 Geoffrey Gallé, huissier de justice in Luxembourg (Gr. H. Lux) Frans 

 John Nootenboom, gerechtsdeurwaarder-CEO GGN (NL)   Nederlands 

 
Philippe Balat en Frédéric Vujiac, huissiers de justice in Haubourdin – 
Lille (FR)  

Frans 

 

Er wordt geen simultane vertaling voorzien. 

 

 Inschrijving 

Deelname aan deze MEET & GREET is enkel en alleen mogelijk mits voorafgaandelijke inschrijving 

via de link : www.dikaioma.be/nl/thelounge 

U kan zich ook inschrijven door een e-mail te versturen naar thelounge@dikaioma.be met uw naam, 

kantoorgegevens, e-mailadres en aantal deelnemers. 

De inschrijving is gratis. 

Om organisatorische redenen vragen wij U op voorhand aan te geven welke CONNEXX-partner U 

wenst te ontmoeten om eventueel reeds Uw vraag door te geven. 

Zo kunnen onze CONNEXX-partners zich reeds voorbereiden op al uw vragen. 

 

 Attest 

Erkenning voor punten permanente vorming OVB voor 1 punt. 

De aanwezigheidsattesten worden enkel en alleen bezorgd indien het programma effectief volledig 

werd gevolgd.  

http://www.dikaioma.be/nl/thelounge
mailto:thelounge@dikaioma.be

