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Diensten en goederen die geleverd werden tijdig betalen. Het lijkt een vanzelfsprekendheid. 
Toch zijn onbetwiste facturen die onbetaald blijven een realiteit waarmee bedrijven op regelma-
tige basis geconfronteerd worden. Recente cijfers tonen dat nog steeds meer dan 30% van de 
facturen tussen ondernemingen (B2B) niet wordt betaald binnen de afgesproken termijn. Ik hoef 
er geen tekening bij te maken, deze onbetaalde facturen zorgen voor aanzienlijke liquiditeits-
problemen aan de kant van de schuldeisers. Het uitblijven van de betaling van deze onbetwiste 
facturen vormt een bedreiging voor de groei, de competitiviteit en zelfs voor de continuïteit van 
onze ondernemingen. En ook al is betalingsachterstand vaak het gevolg van de financiële pro-
blemen van de schuldenaar eerder dan van zijn slechte wil, het probleem doorschuiven naar de 
schuldeiser mag niet de oplossing zijn. 

Daarom ben ik tevreden dat de nieuwe procedure die het mogelijk maakt om onbetwiste factu-
ren op een snellere en goedkopere manier in te vorderen, klaar is om in praktijk gebracht te wor-
den. Ondernemingen zullen via de gerechtsdeurwaarder en zonder voorafgaande tussenkomst 
van een rechter de betaling van hun facturen kunnen afdwingen. Op die manier zullen schuldei-
sers geld en vooral tijd kunnen besparen. Maar ook hun schuldenaars zullen er hun voordeel bij 
doen, omdat de kosten die de wanbetaling met zich meebrengt, ook beperkt blijven.

De nieuwe procedure is uitsluitend van toepassing op facturen tussen ondernemingen (B2B) 
en dus niet op facturen tussen ondernemingen en consumenten (B2C) of overheden. Ook voor 
grensoverschrijdende dossiers zijn andere, Europese regels van toepassing. Vanuit het perspec-
tief van de onderneming betreur ik dat een dergelijk duaal systeem in het leven werd geroepen. 
Waarom zou tijdig betalen enkel voor ondernemingen gelden en niet voor overheden en consu-
menten? Het krediet vormt een essentiële vertrouwensbasis in de economie. Betalingsachter-
stand, ongeacht de identiteit van de schuldenaar die in gebreke blijft, ondermijnt het vertrouwen 
en schaadt de economie in het algemeen. Toch ziet de bedrijfswereld deze nieuwe procedure 
als een belangrijke stap in de goede richting. En ik hoop van harte dat de praktijk van deze nieu-



we procedure zal beantwoorden aan de legitieme 
verwachtingen van de schuldeisers en dat zij zal 
kunnen uitgebreid worden naar alle onbetwiste 
facturen. Ik ben ervan overtuigd dat deze bro-
chure daarbij zal helpen. Ik maak dan ook graag 
van de gelegenheid gebruik om de gerechtsdeur-
waarders te bedanken voor dit initiatief, waar het 
VBO met veel plezier zijn steun aan geeft.

“DEZE PROCEDURE IS EEN 
MOOIE ILLUSTRATIE VAN 
EEN DIGITALE JUSTITIE EN 
ONTLAST BOVENDIEN DE 
RECHTBANKEN, DIE ZICH 
KUNNEN CONCENTREREN OP 
HUN KERNTAAK, NAMELIJK 
RECHT SPREKEN. 

DE NIEUWE PROCEDURE IS 
SNELLER EN GOEDKOPER 
DAN EEN KLASSIEKE 
DAGVAARDING. 

BOVENDIEN LAAT DEZE 
PROCEDURE TOE DAT DE 
GERECHTSDEURWAARDER 
ZIJN BEMIDDELENDE ROL TEN 
VOLLE KAN SPELEN.”

JAN DE MEUTER
VOORZITTER SAM-TES



Onderzoek leert dat ruim één derde van de Belgische facturen niet tijdig wordt betaald. Min-
stens een kwart van de faillissementen hangt samen met betalingsachterstanden. Hierdoor kun-
nen zelfs gezonde bedrijven in woelig vaarwater terechtkomen. Evenwel aarzelen velen om stap-
pen te ondernemen, omdat ze opzien tegen de gerechtskosten en de duurtijd - gemakkelijk 17 
maanden  - van de complexe procedure. Daarom blijven heel wat onbetwiste facturen onbetaald. 

De wetgever was zich bewust van deze problematiek en heeft daarom een nieuwe administra-
tieve procedure ingevoerd voor de inning van onbetwiste B2B geldschulden in plaats van de 
oude, omslachtige en tijdrovende rechtbankprocedure.  

De nieuwe procedure biedt tal van voordelen voor bedrijven: 
 
> SNELLER
U hoeft niet langs de rechtbank voor een vonnis. Voor elke onbetwiste en opeisbare 
handelsschuld kan u na amper één maand en acht dagen via een gerechtsdeurwaar-
der beginnen invorderen. 
 
> GOEDKOPER
Er zijn geen registratiekosten per akte en ook de rolrechten, de pleidooikosten, de 
rechtsplegingsvergoeding en de kosten van dagvaarding vallen weg.
 
> BETERE CASHPOSITIE

> U kan een grondige SOLVABILITEITSCHECK van de schuldenaar laten uitvoeren.
 
> MEER RECHTSZEKERHEID 
Een onafhankelijke magistraat houdt toezicht op de naleving van de voorwaarden van 
de procedure. 

Interesse? Sinds 2 juli 2016 kan u een beroep doen op deze gloednieuwe procedure. Contacteer 
uw gerechtsdeurwaarder of het kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders voor meer informatie.



HOE VERLOOPT DE PROCEDURE?

De invordering van de onbetwiste geldschulden doorloopt de volgende vijf eenvoudige stappen.

Stap 1: de advocaat als eerste rechter
De advocaat onderzoekt of een schuldvordering in aanmerking komt voor deze procedure. 

Stap 2: de gerechtsdeurwaarder betekent de aanmaning tot betaling
De gerechtsdeurwaarder leidt de procedure in door een aanmaning tot betaling, samen met de 
nodige bewijsstukken en het reactieformulier, te betekenen aan de schuldenaar. Door ter plaatse 
te gaan kan de gerechtsdeurwaarder dankzij zijn bemiddelende rol ervoor zorgen dat dossiers 
sneller opgelost worden. Daarenboven kan de solvabiliteit van de schuldenaar al bij aanvang van 
de procedure door de gerechtsdeurwaarder in kaart gebracht worden.

Stap 3: reactie schuldenaar
De schuldenaar heeft uiterlijk 1 maand tijd om:
 > te betalen of betalingsfaciliteiten aan te vragen;
 > de schuld (geheel of gedeeltelijk) te betwisten.

Indien de schuldenaar de schuld betwist, stopt deze procedure waardoor u, indien u dat wenst, 
kan overstappen naar een gerechtelijke procedure.

Stap 4: verkrijgen van uitvoerbare titel na 1 maand + 8 dagen
Reageert de schuldenaar niet of komt hij de betalingsfaciliteiten niet na, dan maakt de gerechts-
deurwaarder acht dagen later een proces-verbaal van niet-betwisting op. 

Stap 5: registratie in het Centraal register voor de invordering van onbetwiste schulden
Dit pv wordt uitvoerbaar verklaard door een magistraat. Door de toevoeging van een formulier 
van tenuitvoerlegging wordt dit pv een titel die de gerechtsdeurwaarder kan uitvoeren. Dit hele 
proces verloopt elektronisch, waardoor het efficiënt en snel gebeurt. Als de schuldenaar dus niet 
tijdig of geldig op de aanmaning reageert, zal hij veel sneller met een uitvoerbare titel gecon-
fronteerd worden.



ROL VAN DE GERECHTSDEURWAARDER

Deze procedure is niet alleen sneller, goedkoper en klantvriendelijker dan de oude regeling. Door 
de bemiddelende rol van de gerechtsdeurwaarder en zijn informatieplicht biedt ze een veel gro-
tere kans op een oplossing waarin zowel schuldeiser als schuldenaar zich kunnen vinden. De ge-
rechtsdeurwaarder zoekt naar oplossingen door een afbetalingsplan te onderhandelen en op te 
volgen. Hij informeert u correct en volledig over de stand van zaken, zodat u zeker bent dat alles 
gedetailleerd wordt opgevolgd en u onmiddellijk wordt ingelicht indien de schuld wordt betwist. 

Alle informatie, communicatie en stukken worden bovendien geregistreerd in een digitaal dos-
sier op het beveiligde platform van de Nationale Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. 



KOSTPRIJS 

De procedure is bedoeld voor elke onbetwiste B2B geldschuld. De kostprijs is aanzienlijk goedko-
per omdat volgende kosten wegvallen:

> registratiekosten per akte (50 euro), wat al snel 100 euro bespaart;
> kosten van dagvaarding;
> rolrechten;
> pleidooikosten; 
> de rechtsplegingsvergoeding. 

Bovendien is de procedure ook voor de schuldenaar goedkoper omdat de eventueel bijkomende 
kosten beperkt zijn tot een maximum van 10% van de hoofdsom van de schuld. Er wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen schadebeding of interesten. Een win-win voor beide partijen, want 
een lager bedrag is immers sneller afbetaald.

Onderstaand voorbeeld toont het prijsverschil* tussen de gerechtelijke procedure (dagvaarding) 
en de nieuwe administratieve procedure (aanmaning tot betaling + indien nodig het pv van 
niet-betwisting).

BEDRAG FACTUUR AANMANING TOT 
BETALEN

PV VAN 
NIET-BETWISTING DAGVAARDING

€ 100 € 89,39 € 21,43 € 243,09 

€ 300 € 103,58 € 35,62 € 257,28 

€ 650 € 124,96 € 57,00 € 278,66 

€ 2000 € 139,20 € 71,24 € 292,90 

€ 10.000 € 153,38 € 85,42 € 307,08 

* de bedragen zijn exclusief btw



FAQ

Is deze procedure niet duurder? Wanneer na de opstart van de administratieve procedure de 
schuld betwist wordt, moet alsnog een procedure via de rechtbank worden gestart waardoor 
voor beide procedures moet worden betaald.

Ervoor kiezen om de onbetwiste schuld via de nieuwe procedure te behandelen, levert u wel 
degelijk heel wat voordelen op. Eerst en vooral filtert deze procedure op efficiënte wijze alle 
betwistingen eruit. Zo weet u meteen waar u aan toe bent. Bovendien kent u, bij betwisting, 
meteen ook de redenen en argumenten van de tegenpartij om deze schuld te betwisten. Dit 
kan u helpen om uw slaagkansen in de gerechtelijke procedure te verhogen.

Daarnaast voert de gerechtsdeurwaarder al vanaf het eerste contact met de tegenpartij een 
solvabiliteitscontrole uit. Zo kan u nagaan of het wel zinvol is om over te stappen op de gerech-
telijke procedure. U kan hier als schuldeiser zelfstandig over beslissen. Dankzij de solvabiliteits-
controle kan u immers beter inschatten of de voorgeschoten kosten zullen kunnen gerecupe-
reerd worden. 

In welke gevallen kan ik deze nieuwe procedure gebruiken?

Het moet gaan om professionele geldschulden tussen partijen die ingeschreven zijn in de KBO, 
of in een ondernemingsdatabank van andere Europese lidstaten. In een latere fase is het mo-
gelijk dat deze procedure wordt uitgebreid naar B2C.

Meer informatie: www.gerechtsdeurwaarders.be/sam-tes/cros 

Deze brochure werd opgemaakt door het juridisch maatschappelijk kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders 
(SAM-TES) in samenwerking met het VBO.

V.U. Dries Storme - SAM-TES vzw - Henri Jasparlaan 93, 1060 Sint-Gillis


