
INCASSO OVER DE GRENS 

Samenwerking tussen BAX advocaten belastingkun-
digen en Creditreform
Stel je bent zakenman en je gaat een handelsrelatie aan 
in Duitsland. Zaken doen houdt niet meer op bij de grens, 
zeker niet bij Duitsland, maant David Franke van Credi-
treform Nederland. BAX advocaten belastingkundigen in 
Doetinchem heeft sinds enige tijd een partnerschap met 
Creditreform, de grootste kredietinformatie- en incasso 
onderneming van Duitse origine met 175 zelfstandige 
‘Creditreform bedrijven’ in Europa, waaronder ook in Ne-
derland. Dit gaat over verhaalbaarheid aan weerszijden 
van de grens.

Van Hijkoop van BAX: “In het algemeen is er wel aan-
dacht voor het binnenhalen van de opdracht, maar 
minder voor de kredietwaardigheid van opdrachtgever, 
zeker niet voor de incassoprocedure. Dat zijn lastige tra-
jecten vol juridische haken en ogen: wanneer schakel je 
een incassobureau in en wanneer stuur je een dagvaar-
ding? BAX adviseert en ondersteunt Creditreform hierin, 
en voert de eventuele gerechtelijke procedures.

Verkeerslichtmodel
Martin Isert van Creditreform Nederland: “Bedrijven wil-
len een goed beeld van de financiële positie van hun 
zakenpartner(s) en dat bieden wij in een kredietwaar-
digheidsanalyse, het stoplichtmodel: rood kan zijn niet 
doen, groen kan zijn doen, en oranje is: kijk uit.”  Isert: 
“Wanneer je levert, moet je ook betaald krijgen en in-
casso dat moet snel en effectief. Individualiteit is voor 
ons belangrijk; focus is op de wens van de klant. De in-
casso’s in binnen- en buitenland via een afgesproken 
procedure te laten lopen maakt de coöperatie Creditre-
form en BAX met recht grensverleggend.”

Van Hijkoop en Isert: “Wij profiteren van elkaars exper-
tise, ervaring en netwerk en deze samenwerking is niet 
exclusief voor de klanten van Bax en Creditreform maar 
geldt voor iedereen die grensverleggend zaken doet.”

Krijg van tevoren meer duidelijkheid over de kredietwaar-
digheid van uw Duitse partner. Informeren is motiveren 
en bespaart u achteraf veel tijd en geld.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met BAX of Creditreform.

Ondernemers opgelet: het arbeids-
recht gaat wijzigen

Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid is door de Eerste 
Kamer op 10 juni 2014 aangenomen. Er gaat veel veran-
deren in het arbeidsrecht. Het eerste pakket wijzigingen 
(versterking positie flexwerkers) treedt op 1 januari 2015 
in werking en het tweede (versoepeling ontslagrecht) per 
1 juli 2015. Aanvankelijk zou het eerste pakket per 1 juli 
2014 in werking treden.

Wat springt in het oog bij het eerste pakket?

Bij een eerste arbeidsovereenkomst voor maximaal zes 
maanden, kan geen proeftijd meer worden afgesproken. 
Voor het eerste tijdelijke contract langer dan zes maan-
den, maar korter dan twee jaar, kan net als nu een proef-
tijd voor maximaal één maand worden afgesproken. 
Bij een eerste arbeidsovereenkomst voor twee jaar of 
langer, kan nog steeds een proeftijd van maximaal twee 
maanden worden overeengekomen. 

Bij tijdelijke arbeidscontracten, die van rechtswege ein-
digen dient de werkgever uiterlijk een maand voor de 
einddatum de werknemer schriftelijk te informeren over:
-  of de arbeidsovereenkomst al dan niet verlengd gaat 

worden en
-  als de werkgever wil voortzetten, wat de aangeboden 

voorwaarden zullen zijn.

Deze verplichtingen zullen gelden voor tijdelijke contrac-
ten van zes maanden of langer. Als de verplichting over 
al dan niet verlengen niet wordt nageleefd, is de werk-
gever een maandsalaris aan de werknemer verschul-
digd. Wordt wel aangezegd, maar niet tijdig, dan is een 
maandsalaris naar rato verschuldigd. 

Een concurrentiebeding zal bij een tijdelijke arbeidsover-
eenkomst slechts kunnen worden overeengekomen als 
uit het contract blijkt, dat het beding noodzakelijk is van-
wege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Zon-
der passende motivering is het concurrentiebeding niet 
geldig. Vindt een rechter deze toch te mager, dan kan hij 
het beding terzijde stellen. De belangen moeten er zijn 
bij ondertekening van de arbeidsovereenkomst en het 
eindtijdstip.

Laat u tijdig adviseren door BAX advocaten belasting-
kundigen, bijvoorbeeld door Maarten Korthuis of Mike 
Timmer.
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