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Deze masterproef is (ten dele) tot stand gekomen in de periode dat het hoger onderwijs 

onderhevig was aan een lockdown en beschermende maatregelen ter voorkoming van de 

verspreiding van het COVID-19 virus. Het proces van opmaak, de verzameling van 

gegevens, de onderzoeksmethode en/of andere wetenschappelijke werkzaamheden die 

ermee gepaard gaan, zijn niet altijd op gebruikelijke wijze kunnen verlopen. De lezer dient 

met deze context rekening te houden bij het lezen van deze masterproef, en eventueel 

ook indien sommige conclusies zouden worden overgenomen. 
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Inleiding en probleemstelling 
 

1. In onze samenleving krijgen veel mensen te maken met schulden. Uit een statistiek 

van de Nationale Bank van België vloeit voort dat op heden honderdduizenden Belgen 

geconfronteerd worden met een achterstallige kredietovereenkomst.1 Overmatig krediet is 

één van de oorzaken van betalingsachterstanden, maar daarnaast heeft de burger ook nog 

andere betalingsverplichtingen (kredietloze schulden). Een aantal van deze verplichtingen 

zijn periodiek zoals het betalen van huur, energie, water, telefoonabonnementen, 

fitnessabonnementen, etc.2 Over deze facturen bestaat er vaak geen betwisting aangezien 

de schuldenaar meestal akkoord gaat dat het goed of de dienst correct geleverd is en dat 

het overeengekomen bedrag van de factuur juist is.  

 

2. Wanneer mensen te maken krijgen met schulden, komen ze vaak in een 

neerwaartse spiraal terecht. Een betalingsachterstand gaat vaak gepaard met bijkomende 

kosten wat dikwijls uitmondt in een uitzichtloze situatie.3 Het gebeurt dan ook heel vaak 

dat de invordering van een schuld een sneeuwbaleffect veroorzaakt: een kleine 

schuldenbal begint te rollen en resulteert in een lawine van schulden die de debiteur in 

armoede duwt. Bijgevolg blijft armoede een structureel probleem in onze welvarende 

samenleving.4 

 

3. Om tegemoet te komen aan de overmatige schuldenproblematiek, is het sinds de 

zomer van 2016 mogelijk om tussen ondernemingen via een buitengerechtelijke procedure 

onbetwiste geldschulden in te vorderen.5 De gerechtsdeurwaarder werd aangeduid als de 

pionier om deze nieuwe procedure voor Invordering van Onbetwiste Schulden (hierna: 

IOS-procedure) in goede banen te leiden.6 Het moest een efficiënte procedure worden die 

de invordering van onbetwiste geldschulden eenvoudig, snel en relatief goedkoop kon laten 

verlopen.7 

 

 
1 NATIONALE BANK VAN BELGIË, Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren – 2020, Brussel, 2021, 

www.nbb.be/doc/cr/ccp/publications/bro_ckpstat2020n_26012021.pdf, 10. 
2 Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen met betrekking tot de betaling van schulden en tot wijziging van 

de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, Parl.St. 

Kamer 2019-20, nr. 55-0267/010, 3. 
3 Ibid., 4. 
4 A.-L. VERBEKE, “Efficiënt en ethisch minnelijk invorderen: een paradigmashift”, RW 2019-20, (803) 803. 
5 Art. 8 KB 16 juni 2016 tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen 9 en 32 tot 40 van de wet van 
19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake 

justitie, en tot uitvoering van de artikelen 1394/25 en 1394/27 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 22 juni 2016. 
6 MvT bij wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen 

inzake justitie, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-1219/001, 26 
7 Ibid., 27. 

http://www.nbb.be/doc/cr/ccp/publications/bro_ckpstat2020n_26012021.pdf
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Uit een statistische analyse van de eerste 100.000 dossiers is duidelijk gebleken dat de 

IOS-procedure een succes is op verschillende vlakken. Zo werd bijvoorbeeld maar 1,28% 

van de dossiers betwist. De procedure wordt dus effectief gebruikt waarvoor deze in het 

leven is geroepen.8 Naar aanleiding van een vernietigingsberoep heeft ook het 

Grondwettelijk Hof zijn zegel van goedkeuring gegeven voor de IOS-procedure.  

De buitengerechtelijke invorderingsprocedure heeft de grondwettelijke toets doorstaan.9  

 

4. Voormalig Minister van Justitie Koen Geens verklaarde kort na de inwerkingtreding 

van de huidige IOS-procedure, dat bij succes van de IOS-procedure tussen ondernemingen 

eventueel een gelijkaardig alternatief voor consumenten zou worden ontwikkeld.10  

Op het niveau van de federale regering werd in de zomer van 2018 een voorontwerp van 

wet uitgewerkt met als doel een nieuwe versnelde invorderingsprocedure in de business-

to-consumer-relaties (B2C) in te voeren, die geïnspireerd is op de IOS-procedure business-

to-business-relaties (B2B).11 Het opzet was het bestrijden van armoede ten gevolge van 

een kostenstijging bij de niet-betaling van onbetwiste consumentenvorderingen.12  

Echter is dit voorontwerp dode letter gebleven. 

 

5. Op heden beschikt men dus niet over een adequaat en tegelijk beschermenswaardig 

invorderingsinstrument voor het invorderen van consumentenschulden. De schuldeiser zal 

bij geringe consumentenschulden vaak minder geneigd zijn om een gerechtelijke 

invordering aan te vatten wegens de hoge gedingkosten. De invordering van schulden bij 

consumenten is dus een voortdurende bron van bezorgdheid van ondernemingen.13  

Een uitbreiding van de IOS-procedure zou kunnen zorgen voor de versnelling van het 

betalingsverkeer van consumenten, wat tegemoet kan komen aan de liquiditeitsproblemen 

aan de kant van de schuldeisers.14  

 

6. Eén van de motieven voor het invoeren van de IOS-procedure B2B was het grote 

aantal verstekzaken waarmee de ondernemingsrechtbanken werden geconfronteerd.15  

Het doel van de buitengerechtelijke IOS-procedure was het innen van achterstallige 

facturen sneller, efficiënter en goedkoper te laten verlopen.  

 
8 L. DE MOL en J. RODRIGUEZ Y CANTELI, “De buitengerechtelijke procedure voor invordering van onbetwiste 

schulden (IOS): balans en perspectieven”, TIBR 2020, (56) 65-70. 
9 GwH 31 mei 2018, nr. 62/2018. 
10 M. JUSTAERT, “Geen rechter meer nodig om onbetwiste schulden te innen”, De Standaard, 8 mei 2015, 

www.standaard.be/cnt/dmf20150508_01670343. 
11 A.-L. VERBEKE, “Efficiënt en ethisch minnelijk invorderen: een paradigmashift”, RW 2019-20, (803) 808. 
12 Voorontwerp van wet juli 2018 ter invoering van een IOS-procedure in de B2C-context, met ontworpen art. 

1394/28-36 Ger.W. en art. 1390octies-undecies Ger.W. 
13 N. DECOCK, “Vereenvoudigde invorderingsprocedure voor geringe schuldvorderingen naar Frans recht en 
procedure voor invordering van onbetwiste geldschulden naar Belgisch recht: van hetzelfde laken een broek?”, 

De Gerechtsd. 2016-17, afl. 3-4, (8) 8. 
14 Ibid., 9. 
15 D. MOUGENOT, “Le recouvrement de dettes d’argent non contestées” in J.-F. VAN DROOGHENBROECK (ed.), 

Le Code judiciaire en pot-pourri, Brussel, Larcier, 2016, (327) 333. 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150508_01670343
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Een administratieve en repetitieve gerechtelijke procedure werd zo vermeden en dit kwam 

tegemoet aan de hoge werkdruk van de gerechten.16 Men stelt vast dat ook bij het 

invorderen van consumentenschulden de rechter wordt geconfronteerd met vele 

verstekzaken.17 Er is bijgevolg nood aan een efficiënte, buitengerechtelijke oplossing voor 

het innen van consumentenschulden.  

 

7. Daarenboven is er vandaag door de verschillende geopolitieke crisissen (Covid, 

conflict in Oekraïne) veel economische onzekerheid. Invorderingsinstrumenten die de 

nodige bescherming bieden zijn dan ook noodzakelijk om de gevolgen van deze crisissen 

voor een groot deel op te vangen. Daarbij is het belangrijk dat er een goed evenwicht 

wordt bewerkstelligd tussen de belangen van de schuldeisers en de belangen van de 

schuldenaars. Voor vele bedrijven is op vandaag elke euro noodzakelijk om de post-covid 

relance te realiseren. Daarenboven zorgen de hoge inflatie, de extreme energieprijzen en 

het tekort aan primaire grondstoffen voor veel onrust bij de ondernemingen, zeker voor 

de zwakkere bedrijven die nog niet volledig hersteld zijn van de coronacrisis.  

Uitblijvende betalingen in combinatie met een snelle stijging van de inflatie zorgen 

bovendien voor waardeverminderingen van de vorderingen.18 Een efficiënt 

invorderingsinstrument voor onbetwiste consumentenschulden waarbij de schuldeiser 

eenvoudig, snel en kostenbesparend zijn vordering kan innen is noodzakelijk.19  

Langs de andere kant moeten ook consumenten beschermd worden tegen de cumulatie 

van schulden. Vandaag wordt er gestreefd naar een adequaat niveau van 

consumentenbescherming dat mede kan worden bereikt door de bestrijding van de 

overmatige schuldenlast van consumenten.20 Een efficiënt invorderingsinstrument dat 

tevens de noodzakelijke ethische bescherming biedt aan consumenten, is derhalve 

wenselijk en zal kunnen voorkomen dat deze personen nog kwetsbaarder worden doordat 

zij op een bepaald moment hun schulden niet meer kunnen terugbetalen.21 

 

8. In deze masterproef wordt onderzocht of de uitbreiding van het huidige IOS-

systeem naar consumenten wenselijk en mogelijk is. Er zal een kritische analyse worden 

 
16 D. MOUGENOT, “Le recouvrement de dettes d’argent non contestées” in J.-F. DROOGHENBROECK (ed.), Le 

Code judiciaire en pot-pourri, Brussel, Larcier, 2016, (327) 333; NATIONALE KAMER VAN 
GERECHTSDEURWAARDERS, “De procedure tot invordering van onbetwiste geldschulden: is het de kip met de 

gouden eieren?”, 19 augustus 2019, www.jubel.be/de-procedure-tot-invordering-van-onbetwiste-geldschulden-

is-het-de-kip-met-de-gouden-eieren-en-zo-ja-wie-profiteert-erva/. 
17 J. DE PAEPE, “Uitbreiding naar een b2c-context?” in J. DE PAEPE (ed.), Invordering van onbetwiste 

geldschulden. Kritische analyse van de nieuwe IOS-procedure (art. 1394/20-1394/27 Ger.W.) en een kijk op de 

eerste praktijkervaringen, Mechelen, Kluwer, 2019, (91) 98. 
18 GRAYDON BELGIUM en UNIZO, Studie Betaalgedrag 2021, 2022, 

www.unizo.be/sites/default/files/betaalstudie_2021q4_bis_final.pdf, 13. 
19 R. GILLIS en B. VERBELEN, “Minnelijke invordering consumentenschulden, wet van 20 december 2002: 
afweging tussen bescherming en onwerkbare gestrengheid”, NJW 2015, (570) 571-572. 
20 X, Regeerakkoord 30 september 2020, 30 september 2020, 

www.belgium.be/sites/default/files/Regeerakkoord_2020.pdf, 50. 
21 R. GILLIS en B. VERBELEN, “Minnelijke invordering consumentenschulden, wet van 20 december 2002: 

afweging tussen bescherming en onwerkbare gestrengheid”, NJW 2015, (570) 571-572. 

http://www.jubel.be/de-procedure-tot-invordering-van-onbetwiste-geldschulden-is-het-de-kip-met-de-gouden-eieren-en-zo-ja-wie-profiteert-erva/
http://www.jubel.be/de-procedure-tot-invordering-van-onbetwiste-geldschulden-is-het-de-kip-met-de-gouden-eieren-en-zo-ja-wie-profiteert-erva/
http://www.unizo.be/sites/default/files/betaalstudie_2021q4_bis_final.pdf
http://www.belgium.be/sites/default/files/Regeerakkoord_2020.pdf
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gemaakt van verschillende aspecten om te onderzoeken of aan de huidige IOS-procedure 

een wettelijk kader kan worden toegevoegd dat toepasselijk is op consumentenschulden. 

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: ‘Is het mogelijk om de huidige IOS-procedure 

uit te breiden naar een efficiënt systeem voor de invordering van onbetwiste 

consumentenschulden?’. 

 

9. Om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden, zal deze worden onderverdeeld 

in vier deelvragen. Een samenvoeging van deze antwoorden vormt het antwoord op de 

centrale onderzoeksvraag. De masterproef is bijgevolg opgebouwd uit 4 grote delen. 

 

10. De eerste deelvraag is: ‘Waarom is de huidige IOS-procedure ingevoerd en wat 

houdt dit systeem in?’. Om een antwoord te formuleren op deze vraag zullen eerst kort de 

invorderingsmogelijkheden van onbetwiste geldschulden geschetst worden die bestonden 

voor het ontstaan van de IOS-procedure. Er zal vervolgens toegelicht worden waarom er 

nood was aan de huidige IOS-procedure en daarna zullen de 4 fases van de procedure 

besproken worden met aansluitend een korte praktijkanalyse van de eerste 100.000 

opgestarte IOS-dossiers. Tot slot zal een korte vergelijking worden gemaakt volgens de 

criteria tijd en kostprijs van de verschillende invorderingsmogelijkheden.  

 

11. Om de tweede deelvraag: ‘Bestaan er buitenlandse rechtsstelsels die wel gebruik 

maken van een gelijkaardige procedure die toepasselijk is op consumenten?’, te kunnen 

beantwoorden zal er een rechtsvergelijkende analyse worden gemaakt. De Belgische IOS-

procedure geldt voorlopig enkel tussen ondernemingen. In dit deel wordt onderzocht of er 

buitenlandse rechtsstelsels zijn die een gelijkaardige procedure hanteren en daarbij een 

onderscheid maken tussen invorderingen B2B en B2C. Daarbij zal er ook een analyse 

worden gemaakt van de verschillende waarborgen in de buitenlandse 

invorderingsprocedures die bijdragen aan een efficiënte en doeltreffende bescherming van 

de consument. 

 

12. De derde deelvraag luidt als volgt: ‘Staan Unierechtelijke bezwaren een uitbreiding 

van de IOS-procedure naar consumentenschulden in de weg?’. De Europese regelgeving 

en de rechtspraak van het Hof van Justitie inzake bescherming van consumenten, spelen 

een belangrijke rol in dit onderzoek en worden in dit deel nader geanalyseerd.  

Er zal worden onderzocht of op het Europese niveau belemmeringen of bezwaren bestaan 

om de huidige IOS-procedure uit te breiden naar consumentenschulden. Specifiek wordt 

onderzocht of de ambtshalve rechterlijke controle op oneerlijke bedingen, ingevoerd door 

het Hof van Justitie, al dan niet onontbeerlijk is in de IOS-procedure B2C.  
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13. De vierde deelvraag is: ‘Welke aanpassingen dringen zich op aan de huidige IOS-

procedure om voldoende garanties te bieden voor consumenten?’. In dit deel wordt 

onderzocht welke bijkomende consumentengaranties en controlemechanismen in de 

huidige procedure bevorderlijk kunnen zijn om tegemoet te komen aan het Europese 

consumentenbeleid. Specifiek wordt onderzocht welke aanpassingen zich opdringen aan 

de IOS-procedure om voldoende garanties te bieden voor de ‘zwakkere consument’ die 

doorgaans over minder juridische kennis beschikt. Hierbij speelt het voorontwerp van wet 

van 2018 een belangrijke rol en zal deze als leidraad dienen voor een IOS-procedure B2C. 

 

14. Tot slot vat de conclusie de meest pertinente bevindingen samen waarmee dan een 

antwoord zal worden geformuleerd op de centrale onderzoeksvraag. 
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DEEL 1: De evolutie van de huidige IOS-procedure in een 
notendop 
 

15. De invordering van openstaande schulden is een aangelegenheid van openbare orde 

en overstijgt daarmee het private belang van schuldeisers en schuldenaars. Het invorderen 

van geldschulden raakt aan het geheel van de essentiële belangen van de Staat en de 

maatschappij en daarom heeft de overheid, zoals A.-L. VERBEKE bepleit, de kerntaak om 

te voorzien in efficiënte en ethische invorderingen, rekening houdend met de verschillende 

belangen van alle betrokken partijen.22  

 

Bij de invordering moet er altijd een afweging worden gemaakt tussen twee essentiële 

belangen. Enerzijds heeft de schuldeiser die goederen of diensten levert recht op een 

tijdige betaling en anderzijds mag de schuldenaar niet overspoeld worden met oplopende 

kosten die met de invordering gepaard gaan. Een goed evenwicht tussen een adequate 

bescherming en een efficiënte invordering is dan ook noodzakelijk.23  

 

16. Over vele onbetaalde facturen bestaat geen betwisting. Te denken valt aan 

openstaande facturen voor gas en elektriciteit. In ons huidige rechtssysteem bestaan er 

verschillende invorderingsmogelijkheden voor deze onbetwiste en onbetaalde 

geldschulden. In het eerste deel zullen de verschillende invorderingspistes aan bod komen. 

Specifiek zal vooreerst de minnelijke invordering (hoofdstuk 1) worden aangehaald waarna 

de twee gerechtelijke invorderingspistes (hoofdstuk 2) worden uiteengezet.  

Vervolgens volgt de bespreking van de buitengerechtelijke procedure voor de invordering 

van onbetwiste geldschulden (IOS-procedure) met aansluitend een korte praktijkanalyse 

van de eerste zes jaar (hoofdstuk 3).  

 

Hoofdstuk 1: Minnelijke invorderingsprocedure  

17. Het gebruik van de minnelijke invordering kent al geruime tijd een aanzienlijke 

toename omwille van de hoge kost van de gerechtelijke invorderingsprocedures. 

Bovendien zorgt de toenemende diversificatie van consumptiewijzen ervoor dat meer 

schuldenaars te maken krijgen met schulden van beperkte omvang zoals onbetaalde gsm- 

en fitnessabonnementen, parkeerboetes, rekeningen voor nutsvoorzieningen, schulden 

 
22 A.-L. VERBEKE, “Efficiënt en ethisch minnelijk invorderen: een paradigmashift”, RW 2019-20, (803) 806. 
23 B. VERBELEN en K. HENDRICKX, De buitengerechtelijke invordering van schulden, Mechelen, Kluwer, 2020, 

voorwoord. 
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inzake gezondheidszorg, etc. Dit zijn meestal onbetwiste geldschulden.24  

 

18. Professionele schuldeisers die geconfronteerd worden met wanbetalingen proberen 

dit in eerste instantie zelf minnelijk af te handelen. Ze zullen hun geldsommen trachten in 

te vorderen zonder gerechtelijke tussenkomst. Te denken valt aan aanmaningsbrieven 

sturen, telefonisch contact opnemen, etc.25 Wanneer de eigen pogingen om een betaling 

te bekomen geen resultaat opleveren, doet de schuldeiser in de meeste gevallen beroep 

op een professionele invorderaar zoals een incassobureau, advocaat of 

gerechtsdeurwaarder.26  

 

1.1. Consumentenschulden 
 

19. Specifiek voor consumenten heeft de wetgever voorzien in een adequate 

bescherming bij de minnelijke invordering van openstaande consumentenschulden bij 

professionele verkopers.27 Deze wet heeft enkel betrekking op schulden die ontstaan uit 

aankopen voor privédoeleinden.28 Het opzet is om het privéleven en de menselijke 

waardigheid van consumenten optimaal te beschermen om zo bijvoorbeeld te voorkomen 

dat de consument misleid of bedreigd wordt om te betalen.29 De wetgever heeft daarom 

strengere voorwaarden gesteld voor zij die schulden invorderen bij consumenten dan voor 

zij die handelen met professionelen.30  

 

20. In het kader van de minnelijke invordering is het verplicht om een schriftelijke 

ingebrekestelling te richten aan de consument-schuldenaar.31 In deze aanmaning moeten 

een aantal verplichte gegevens opgenomen worden zoals een duidelijke omschrijving van 

de bedragen die van de schuldenaar geëist worden.32 Vanaf de verzending van deze 

aanmaning beschikt de consument over een termijn van minstens vijftien dagen om te 

reageren en advies in te winnen.33 Binnen deze wachttermijn is het verboden om enige 

 
24 Wetsvoorstel (B. LAEREMANS e.a.) tot wijziging van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke 

invordering van schulden van de consument wat de invordering door advocaten, ministerieel ambtenaren en 

gerechtelijke mandatarissen betreft, Parl.St. Kamer 2008-09, nr. 52-1704/001, 3. 
25 J. DE PAEPE, Invordering van onbetwiste geldschulden: kritische analyse van de nieuwe IOS-procedure (art. 

1394/20-1394/27 Ger.W.) en een kijk op de eerste praktijkervaringen, Mechelen, Kluwer, 2019, 4. 
26 FOD ECONOMIE, minnelijke invordering van facturen via incasso, 2019, 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Consumer-protection/Minnelijke-invordering-van-facturen-

via-incasso.pdf (consultatie 23 november 2021), 3-4.   
27 Wet 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, BS 29 januari 

2003; hierna: WMI. 
28 Art. 2, §1, 3° WMI.  
29 Art. 3 WMI. 
30 B. VERBELEN en K. HENDRICKX, De buitengerechtelijke invordering van schulden, Mechelen, Kluwer, 2020, 

voorwoord. 
31 Art. 6, §1 WMI. 
32 Art. 6, §2, 4° WMI. 
33 Art. 6, §3 WMI. 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Consumer-protection/Minnelijke-invordering-van-facturen-via-incasso.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Consumer-protection/Minnelijke-invordering-van-facturen-via-incasso.pdf
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invorderingsactie te ondernemen.34  

 

21. In artikel 3 WMI staan specifieke handelingen, technieken en procedures 

beschreven die verboden zijn met als doel om beschermingsbehoeftige consumenten te 

vrijwaren voor inbreuken op hun privéleven of op hun menselijke waardigheid.35 Zowel de 

schuldeiser zelf als de minnelijke invorderaar op wie hij beroep doet, vallen onder deze 

bepaling.  

 

Bovendien gelden beperkingen voor invorderingskosten die niet voorzien zijn in de 

onderliggende overeenkomst om de aangroei van schulden te temperen.36 Enkel de kosten 

waarvoor de debiteur zich contractueel heeft verbonden (hoofdsom, schadebeding en 

intresten), mogen worden aangerekend.37 Hiermee tracht men te voorkomen dat 

consumenten-schuldenaars nog kwetsbaarder worden.38 Echter maken sommige 

schuldeisers misbruik van buitensporige contractuele voorwaarden in de kleine letters van 

de algemene voorwaarden, waardoor een optimale consumentenbescherming in het 

gedrang kan komen.39  

 

22. Wanneer de schuldeiser er niet in slaagt om via de minnelijke weg een betaling te 

ontvangen, zal hij een gerechtelijke invorderingsprocedure moeten aanvatten.  

In de minnelijke sfeer heeft men immers niet de mogelijkheid om een uitvoerbare titel te 

bekomen waarmee de schuldeiser zijn vordering kan verzilveren.40 

Een belangrijk onderscheid is dat de minnelijke invorderingskosten in principe lastens de 

schuldeiser vallen terwijl de gerechtelijke invorderingskosten ten laste komen van de in 

het ongelijk gestelde partij, wat bij onbetwiste geldschulden vaak de schuldenaar zal zijn.41  

 
Hoofdstuk 2: Gerechtelijke invorderingsprocedures 
 

23. Een schuldeiser die geconfronteerd wordt met blijvende wanbetalingen zal vaak de 

stap zetten naar de gerechtelijke invordering.42 Twee internrechtelijke invorderingspistes 

 
34 FOD ECONOMIE, minnelijke invordering van facturen via incasso, 2019, 
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Consumer-protection/Minnelijke-invordering-van-facturen-

via-incasso.pdf (consultatie 23 november 2021), 6. 
35 Art. 3 WMI. 
36 R. GILLIS en B. VERBELEN, “Minnelijke invordering consumentenschulden, wet van 20 december 2002: 

afweging tussen bescherming en onwerkbare gestrengheid”, NJW 2015, (570) 570. 
37 F. SNOECK, “Van schuldenindustrie naar schuldenaanpak”, TIBR 2021, (9) 9. 
38 R. GILLIS en B. VERBELEN, “Minnelijke invordering consumentenschulden, wet van 20 december 2002: 

afweging tussen bescherming en onwerkbare gestrengheid”, NJW 2015, (570) 570.  
39 F. SNOECK, “Van schuldenindustrie naar schuldenaanpak”, TIBR 2021, (9) 9. 
40 B. VERBELEN en K. HENDRICKX, De buitengerechtelijke invordering van schulden, Mechelen, Kluwer, 2020, 

6. 
41 Art. 1017, eerste lid Ger.W. en B. VERBELEN en K. HENDRICKX, De buitengerechtelijke invordering van 

schulden, Mechelen, Kluwer, 2020, 3. 
42 Bij de gerechtelijke invordering ligt het monopolie bij de gerechtsdeurwaarder.  

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Consumer-protection/Minnelijke-invordering-van-facturen-via-incasso.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Consumer-protection/Minnelijke-invordering-van-facturen-via-incasso.pdf
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kunnen gehanteerd worden voor het invorderen van een onbetaalde en onbetwiste schuld: 

de klassieke gerechtelijke weg (2.1.) en de summiere rechtspleging om betaling te bevelen 

(2.2.). 

 

2.1. De klassieke gerechtelijke invorderingsprocedure 
 

2.1.1. Materiële bevoegdheid  

 

24. De schuldeiser, die langs de klassieke gerechtelijke weg zijn vordering wil instellen, 

moet rekening houden met de materiële bevoegdheid van de rechtbank.  

 

25. De hoedanigheid van de partijen is een essentieel criterium bij de 

bevoegdheidsbepaling van de ondernemingsrechtbank.43 De ondernemingsrechtbank is 

algemeen bevoegd om uitspraak te doen over alle geschillen tussen ondernemingen, tenzij 

het geschil ressorteert onder de bijzondere bevoegdheid van een andere rechtbank.44  

De verwerende partij moet op het ogenblik van het ontstaan van de verbintenis beschikken 

over de hoedanigheid van een onderneming.45 Daartegenover is het niet vereist dat de 

schuldeiser eveneens een onderneming is, maar het geschil moet wel betrekking hebben 

op een handeling die niet kennelijk vreemd is aan de onderneming.46  

 

26. Wanneer een schuldeiser beschikt over een openstaande consumentenvordering is 

het in principe de vrederechter die hiervan kennis zal nemen. De vrederechter neemt 

kennis van alle openstaande schuldvorderingen die het bedrag van 5.000 euro niet 

overstijgen, behalve van de vorderingen die de wet aan zijn rechtsmacht onttrekt.47  

 

2.1.2. Gerechtelijke invordering 

 

27. Voordat de klassieke dagvaardingsprocedure wordt opgestart, zal de debiteur in 

gebreke worden gesteld. Aan deze ingebrekestelling is geen termijn gekoppeld, maar 

doorgaans wacht de schuldeiser acht tot vijftien dagen alvorens te dagvaarden.48 

 

 
43 B. ALLEMEERSCH, P. VAN ORSHOVEN en S. VOET, Tussen gelijk hebben en gelijk krijgen, Leuven, Acco, 

2020, 156. 
44 Art. 573, eerste lid Ger.W. 
45 B. FEYS, Compendium Gerechtsdeurwaarders, I, Herentals, Knops, 2019, 642. 
46 Art. 573 Ger.W. 
47 Art. 590, eerste lid Ger.W. 
48 D. MOUGENOT, “Le recouvrement de dettes d’argent non contestées” in J.-F. VAN DROOGHENBROECK (ed.), 

Le Code judiciaire en pot-pourri, Brussel, Larcier, 2016, (327) 352.  
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28. Bij de gemeenrechtelijke procedure rust er geen verplichting op de schuldeiser om 

een advocaat te raadplegen.49 Echter zal men hier meestal wel een beroep op doen wat 

een extra kost met zich meebrengt. Het is de schuldenaar, die in het ongelijk is gesteld, 

die uiteindelijk een deel van de advocatenkosten (rechtsplegingvergoeding) zal dragen ten 

voordele van de schuldeiser.50   

 

29. De gemeenrechtelijke procedure wordt ingeleid met een dagvaarding die is 

opgesteld en betekend wordt door de gerechtsdeurwaarder. Voor de invordering van 

onbetwiste handelsschulden hanteert men standaarddagvaardingen die ingevuld moeten 

worden.51  Vervolgens geldt er een verplichte wachttermijn van minimum acht dagen 

vooraleer de inleidingszitting kan aanvangen.52   

 

De overheidsrechter zal uiterlijk binnen de maand na het sluiten van de debatten een 

vonnis moeten uitspreken, wat kan samenvallen met de inleidingszitting.53 De zaak kan 

dus in geval van afwezigheid van betwisting worden behandeld op de inleidingszitting 

volgens artikel 735 Ger.W. In de meeste gevallen zal door het niet verschijnen van de 

verweerder een verstekvonnis uitgesproken worden.54 Bijgevolg is het in principe mogelijk 

dat de schuldeiser binnen een termijn van één maand en acht dagen in het bezit is van 

een vonnis voor een onbetwiste schuldvordering.  

 

30. Het uitspreken van het vonnis is niet genoeg om tot tenuitvoerlegging over te gaan. 

Nadien maakt de griffie een expeditie op waardoor een uitvoerbare titel wordt bekomen 

van het vonnis.55 In de praktijk ervaren gerechtsdeurwaarders, die de gerechtelijke 

beslissing moeten betekenen en uitvoeren, dat het lang kan duren om deze expeditie te 

bekomen. Het kan gebeuren dat de schuldeiser enkele maanden moet wachten vooraleer 

de fase van tenuitvoerlegging kan aanvangen.56 Hoelang de wachttijd is om een 

uitvoerbare titel te bekomen, hangt af van de omvang van de gerechtelijke achterstand bij 

bepaalde griffies en rechtbanken.57   

 
49 J. DE PAEPE, Invordering van onbetwiste geldschulden. Kritische analyse van de nieuwe IOS-procedure (art. 

1394/20-1394/27 Ger.W.) en een kijk op de eerste praktijkervaringen, Mechelen, Kluwer, 2019, 44.  
50 Ibid., 57.  
51 Art. 700, eerste lid Ger.W. en J. DE PAEPE, Invordering van onbetwiste geldschulden. Kritische analyse van 
de nieuwe IOS-procedure (art. 1394/20-1394/27 Ger.W.) en een kijk op de eerste praktijkervaringen, 

Mechelen, Kluwer, 2019, 83. 
52 Art. 707, eerste lid Ger.W. en T. DE JAEGER, “Verstorend procesgedrag: doeltreffend sanctioneren voor een 

efficiënte procesvoering”, TPR 2017, (1215) 1240. 
53 L. DE MOL en J. RODRIGUEZ Y CANTELI, “De buitengerechtelijke procedure voor invordering van onbetwiste 

schulden (IOS): balans en perspectieven”, TIBR 2020, (56) 63. 
54 MvT bij wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen 

inzake justitie, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-1219/001, 25.  
55 J. DE PAEPE, Invordering van onbetwiste geldschulden. Kritische analyse van de nieuwe IOS-procedure (art. 
1394/20-1394/27 Ger.W.) en een kijk op de eerste praktijkervaringen, Mechelen, Kluwer, 2019, 53. 
56 L. DE MOL en J. RODRIGUEZ Y CANTELI, “De buitengerechtelijke procedure voor invordering van onbetwiste 

schulden (IOS): balans en perspectieven”, TIBR 2020, (56) 63. 
57 J. DE PAEPE, Invordering van onbetwiste geldschulden. Kritische analyse van de nieuwe IOS-procedure (art. 

1394/20-1394/27 Ger.W.) en een kijk op de eerste praktijkervaringen, Mechelen, Kluwer, 2019, 53. 
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Met deze uitvoerbare titel kan de gerechtsdeurwaarder, wanneer de schuldenaar op het 

einde van het invorderingstraject zijn betalingsverplichting niet heeft voldaan, in laatste 

instantie overgaan tot beslag. Het uitvoerend beslag op roerende goederen is in de praktijk 

de meest voorkomende uitvoeringshandeling. Het is de goedkoopste en snelste 

uitvoeringsmaatregel ten aanzien van de debiteur die structureel weigert te betalen.58 

 

31. In de klassieke dagvaardingsprocedure zal de debiteur vaak het definitieve vonnis 

afwachten. De oorzaak hiervan is dat er in het dagvaardingsexploot geen gedetailleerde 

verantwoording wordt gegeven van de verschillende bedragen inclusief de kosten, 

wettelijke verhogingen, intresten en strafbedingen. Bijgevolg zal de debiteur op eigen 

initiatief contact moeten opnemen met de gerechtsdeurwaarder om te achterhalen wat hij 

exact moet betalen. Dit is een grote belemmering voor de schuldenaar en zal een snelle 

betaling van zijn schuld afremmen. Naar schatting wordt vastgesteld dat slechts 6% van 

de ingeleide zaken wordt betaald na de betekening van het dagvaardingsexploot.59  

Dit in tegenstelling tot de IOS-procedure waarbij sneller tot een betaling wordt overgegaan 

doordat er in de aanmaning tot betalen wel een gedetailleerde beschrijving wordt gegeven 

van het te betalen bedrag (infra nr. 57).60 

2.2. De summiere rechtspleging om betaling te bevelen: 1338-1344 Ger.W. 

 

2.2.1. Algemeen  

32. In 2011 heeft de Europese Unie via de Richtlijn 2011/7/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van 

betalingsachterstand bij handelstransacties  (hierna: Richtlijn betalingsachterstand) de 

lidstaten aangezet om in hun nationaal recht een versnelde invorderingsprocedure te 

implementeren voor onbetwiste schuldvorderingen in handelstransacties, en dit ongeacht 

de omvang van het schuldbedrag.61 Deze verplichting doet denken aan de summiere 

rechtspleging om betaling te bevelen die al een lange tijd bestaat in ons gerechtelijk recht. 

Echter is het succes van deze rechtspleging beperkt en gaat het gebruik ervan steeds meer 

in dalende lijn.62  

 

33. Deze gerechtelijke invorderingsprocedure start met een gereglementeerde 

aanmaning tot betalen die betekend wordt door een gerechtsdeurwaarder, of als 

 
58 F. SNOECK, “Van schuldenindustrie naar schuldenaanpak”, TIBR 2021, (9) 11. 
59 J. DE PAEPE, Invordering van onbetwiste geldschulden. Kritische analyse van de nieuwe IOS-procedure (art. 

1394/20-1394/27 Ger.W.) en een kijk op de eerste praktijkervaringen, Mechelen, Kluwer, 2019, 74. 
60 Zie art. 1394/21, tweede lid Ger.W. 
61 Art. 10, eerste lid Richtl.Europees Parlement en Raad nr. 2011/7, 16 februari 2011 betreffende de bestrijding 

van de betalingsachterstand bij handelstransacties, Pb.L. 23 februari 2011, afl. 48, 8. 
62 S. VOET en B. ALLEMEERSCH, “Invordering van onbetwiste geldschulden” in B. ALLEMEERSCH en P. 

TAELMAN (eds.), De hervorming van de burgerlijke rechtspleging door Potpourri I, Brugge, die Keure, 2016, (1) 

1. 



 12 

aangetekende zending met ontvangstbewijs wordt verzonden via de post.63  

Indien de debiteur na een wachttermijn van vijftien dagen niet gereageerd heeft en dus 

geen betwisting te kennen heeft gegeven, zal er een tweede termijn van vijftien dagen 

beginnen waarbinnen een verzoekschrift moet worden ingediend bij de rechter.64  

Dit verzoekschrift bevat een verplichte ondertekening door een advocaat.65 De bevoegde 

rechter zal uiterlijk binnen vijftien dagen na het indienen van het verzoekschrift uitspraak 

doen.66 Wanneer het verzoekschrift geheel of gedeeltelijk wordt goedgekeurd door de 

rechter, geldt zijn beschikking als een verstekvonnis.67 De gerechtsdeurwaarder staat in 

voor de betekening van de executoriale titel waarna de schuldenaar door alle wettelijke 

middelen kan worden gedwongen de geëiste vorderingen te betalen.68 

2.2.2. Kritiek  

34. In de praktijk zijn verschillende modaliteiten van de summiere rechtspleging 

onderhevig aan kritiek. Zo wordt de financiële grens van geldschulden tot 1.860 euro sterk 

bekritiseerd.69 Deze grens werd uiteindelijk wel uitgeschakeld voor handelsvorderingen die 

voor de ondernemingsrechtbank worden gebracht om tegemoet te komen aan de Richtlijn 

betalingsachterstand.70 Voor het invorderen van consumentenschulden, waarvoor de 

vrederechter bevoegd is, blijft de grens van 1.860 euro wel bestaan.71 Ook het geschrift 

uitgaande van de schuldenaar dat de geldschulden staaft maar niet noodzakelijk erkent, 

de voorafgaande aanmaning tot betaling en de voorziene tussenkomst van een advocaat 

en rechter worden niet goed onthaald in de praktijk.72  

 

35. Om aan bovenstaande kritiek tegemoet te komen was het de bedoeling om de 

bestaande summiere rechtspleging aan te passen, maar deze piste werd snel verlaten door 

het gering aantal toepassingen in de praktijk en het jurisdictioneel karakter.73  

Een verklaring hiervoor is dat de summiere rechtspleging niet echt summier is.74  

Als de rechter de vordering afwijst omdat ze foutief is ingesteld of omdat ze wel degelijk 

 
63 Art. 1339 Ger.W. 
64 Art. 1340, eerste lid Ger.W. 
65 Art. 1340, eerste lid, 5° Ger.W. 
66 Art. 1342 Ger.W. 
67 Art. 1343, §1 Ger.W. 
68 Art. 1343, §2 Ger.W. 
69 S. VOET en B. ALLEMEERSCH, “Invordering van onbetwiste geldschulden” in B. ALLEMEERSCH e.a. (eds.), De 

hervorming van de burgerlijke rechtspleging door Potpourri I, Brugge, die Keure, 2016, (1) 2. 
70 Art. 32 wet 19 december 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 29 december 2014. 
71 Art. 1338, eerste lid Ger.W. 
72 Zie art. 1338, 1339, 1340 en 1342 Ger.W. en S. VOET en B. ALLEMEERSCH, “Invordering van onbetwiste 

geldschulden” in B. ALLEMEERSCH e.a. (eds.), De hervorming van de burgerlijke rechtspleging door Potpourri I, 
Brugge, die Keure, 2016, (1) 2. 
73 T. DE JAEGER, “Invordering onbetwiste geldschulden. Een evaluatie na anderhalf jaar”, NJW 2017, (870) 

870. 
74 MvT bij wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen 

inzake justitie, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-1219/001, 25. 
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betwistbaar is, moet ze langs de klassieke dagvaardingsprocedure opnieuw worden 

ingesteld.75 

 

36. Uiteindelijk kwam de wetgever tot de conclusie dat de uitbreiding van de bestaande 

summiere rechtspleging geen oplossing zou bieden om te remediëren aan het 

onaantrekkelijke karakter. Daarom werd ervoor geopteerd om een volledig nieuwe 

invorderingsprocedure voor professionele geldschulden in het leven te roepen: de IOS-

procedure.76 

 

Hoofdstuk 3: De IOS-procedure (1394/20 – 1394/27 Ger.W.) 
 
37. Sinds de zomer van 2016 is het mogelijk om te opteren voor een nieuwe 

invorderingsmogelijkheid. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet waarom er nood was aan de 

huidige IOS-procedure (3.1.). Vervolgens wordt de werking van de procedure besproken 

(3.2.-3.5.) en tot slot wordt het succes van deze procedure nader toegelicht (3.6.). 

 

3.1. Waarom was er nood aan een versnelde buitengerechtelijke procedure?  
 

3.1.1. Algemeen  

 

38. De IOS-procedure is ingevoerd naar aanleiding van het Justitieplan van 2015 van 

de voormalige minister van Justitie Koen Geens. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt 

tussen schuldinvorderingen die betrekking hebben op professionelen en 

schuldinvorderingen die betrekking hebben op consumenten.77 Sinds 2 juli 2016 is het dan 

ook mogelijk om tussen ondernemingen via een nieuwe buitengerechtelijke procedure 

onbetwiste geldschulden in te vorderen.78 Het opzet van deze administratieve procedure is 

om de inning van onbetwiste geldschulden te vergemakkelijken, te versnellen en 

goedkoper te maken.79 Het bijzondere aan deze nieuwe invorderingsmogelijkheid is dat zij 

enkel van toepassing is in een B2B-context en de invordering van een onbetwiste 

geldschuld in handen geeft van een buitengerechtelijke actor, met name de 

gerechtsdeurwaarder.80 Men spreekt van het ‘B2B-betalingsbevel’.81 

 
75 Art. 1343, §4 Ger.W. 
76 J. DE PAEPE, Invordering van onbetwiste geldschulden. Kritische analyse van de nieuwe IOS-procedure (art. 

1394/20-1394/27 Ger.W.) en een kijk op de eerste praktijkervaringen, Mechelen, Kluwer, 2019, 7. 
77 K. GEENS, Het Justitieplan. Een efficiëntere justitie voor meer rechtvaardigheid, Brussel, FOD Justitie, 2015, 

https://cdn.nimbu.io/s/1jn2gqe/assets/Plan_justitie_18maart_NL.pdf, 33.  
78 Art. 8 KB 16 juni 2016 tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen 9 en 32 tot 40 van de wet 

van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake 

justitie, en tot uitvoering van de artikelen 1394/25 en 1394/27 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 22 juni 2016. 
79 W. DE BUS, “Invordering van onbetwiste schulden. Advocaat, vervul uw rol van eerste rechter”, Juristenkrant 

2016, afl. 336, (11) 11. 
80 S. VOET en B. ALLEMEERSCH, “Invordering van onbetwiste geldschulden” in B. ALLEMEERSCH e.a. (eds.), De 

hervorming van de burgerlijke rechtspleging door Potpourri I, Brugge, die Keure, 2016, (1) 15. 
81 Ibid., 7. 

https://cdn.nimbu.io/s/1jn2gqe/assets/Plan_justitie_18maart_NL.pdf
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39. De Belgische wetgever heeft zich voor deze nationale invorderingsprocedure laten 

inspireren door de Europese betalingsbevelprocedure (hierna: EBB), minstens wat de 

principes ervan betreft. Het opzet van deze Europese invorderingsprocedure is eveneens 

de invordering van niet-betwiste geldvorderingen in grensoverschrijdende zaken te 

vereenvoudigen, te versnellen en goedkoper te maken.82 Het EBB is zowel van toepassing 

in burgerlijke als handelszaken, doch enkel in grensoverschrijdende situaties.83  

De twee invorderingsprocedures verschillen evenwel sterk van elkaar. Het grootste 

onderscheid tussen de twee invorderingsprocedures is de rechterlijke tussenkomst in het 

EBB in tegenstelling tot de buitengerechtelijke, administratieve IOS-procedure.84 

In de gedetailleerde uiteenzetting van de huidige IOS-procedure worden de belangrijkste 

overeenkomsten met het EBB kort aangehaald.  

 

3.1.2. Ratio legis  

 

40. Verschillende beweegredenen hebben aanzet gegeven tot het invoeren van de IOS-

procedure. 

 

41. Vooreerst komt de IOS-procedure tegemoet aan de Richtlijn betalingsachterstand 

die de lidstaten ertoe aanzet om een versnelde en efficiënte invorderingsprocedure voor 

onbetwiste handelsschulden in hun nationaal recht te voorzien.85 Vele facturen worden 

ruim na het verstrijken van de betalingstermijn voldaan.86 De gevolgen van deze 

betalingsachterstand kunnen pas ontmoedigend werken indien schuldeisers beschikken 

over snelle en adequate invorderingsprocedures.87 

 

42. Daarenboven draagt IOS bij aan de ontlasting van de gerechten. Het verlenen van 

uitvoerbare titels voor onbetwiste schulden impliceert een repetitieve en administratieve 

rechtsgang voor de rechterlijke instanties.88 Door het contentieux van de onbetwiste 

handelsschulden te onttrekken aan de rechterlijke macht, zijn het aantal gerechtelijke 

procedures voor onbetwiste schuldvorderingen verminderd zodat Justitie zich in de 

vrijgekomen tijd kan toeleggen op haar kerntaken; zijnde het beslechten van 

 
82 Preambule (9) en art. 1, eerste lid, a) Verord.Europees Parlement en Raad nr. 1896/2006, 12 december 2006 

tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure, Pb.L. 30 december 2006, afl. 399, 2 en 3 (hierna: 

EBB-Verordening). 
83 Art. 2, eerste lid EBB-Verordening. 
84 Zie art. 8 EBB-Verordening en wetsvoorstel (J. CROMBEZ e.a.) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 

teneinde de procedure tot invordering van onbetwiste geldschulden te vereenvoudigen, Parl.St. Kamer 2019-

20, nr. 55-0337/001, 3. 
85 Art. 10, eerste lid Richtlijn betalingsachterstand. 
86 Overw. 3 Richtlijn betalingsachterstand. 
87 Overw. 33 Richtlijn betalingsachterstand. 
88 D. MOUGENOT, “Le recouvrement de dettes d’argent non contestées” in J.-F. VAN DROOGHENBROECK (ed.), 

Le Code judiciaire en pot-pourri, Brussel, Larcier, 2016, (327) 333. 
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rechtsgeschillen.89 Deze ambitieuze doelstelling van de IOS-procedure leidt tot een betere 

rechtsbedeling.90 Concreet kunnen onbetwiste handelsschulden dankzij de invoering van 

deze procedure van meet af aan ingevorderd worden via de buitengerechtelijke weg die 

uitmondt in een administratieve rechtshandeling die eenzijdig verbindend en uitvoerbaar 

is.91  

 

3.2. Toepassingsgebied  
 

43. De IOS-procedure is ingeschreven in het vijfde deel van het Gerechtelijk Wetboek 

in de artikelen 1394/20 t.e.m. 1394/27.  

Het toepassingsgebied, ingeschreven in artikel 1394/20 Ger.W., luidt als volgt: 

“Elke onbetwiste schuld die een geldsom tot voorwerp heeft en die vaststaat en 

opeisbaar is op dag van de aanmaning bedoeld bij artikel 1394/21 kan, ongeacht het 

bedrag ervan, vermeerderd met de verhogingen waarin de wet voorziet en de 

invorderingskosten alsmede, in voorkomend geval en ten belope van ten hoogste 10 

% van de hoofdsom van de schuld, alle interesten en strafbedingen, in naam en voor 

rekening van de schuldeiser op verzoek van de advocaat van de schuldeiser door een 

gerechtsdeurwaarder worden ingevorderd.” 

44. De schuldeiser moet dus aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoen opdat hij 

met zijn openstaande schuldvordering beroep kan doen op de IOS-procedure.  

In het bijzonder moeten de drie toepassingsvoorwaarden aangaande de schuld, de 

hoedanigheid van de partijen en de beperkingen betreffende de waarde van de 

schuldvordering vervuld zijn. 

3.2.1. Ratione materiae 

45. De schuldvordering die het voorwerp uitmaakt van de IOS-procedure moet 

betrekking hebben op een onbetwiste geldsom die vaststaand en opeisbaar is op de dag 

van de aanmaning.92 De vervaldag voor het betalen van de schuld moet dus reeds 

verstreken zijn en de betaling mag ook niet afhankelijk zijn van het vervullen van een 

toekomstige voorwaarde. Hoofdzakelijk gaat het om onbetaalde facturen voor de levering 

van goederen of diensten, maar het is eveneens mogelijk dat een overeenkomst waarbij 

een geldsom moet worden betaald, bijvoorbeeld een leningsovereenkomst, het voorwerp 

 
89 MvT bij wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen 

inzake justitie, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-1219/001, 3. 
90 J. DE PAEPE, Invordering van onbetwiste geldschulden. Kritische analyse van de nieuwe IOS-procedure (art. 

1394/20-1394/27 Ger.W.) en een kijk op de eerste praktijkervaringen, Mechelen, Kluwer, 2019, 66. 
91 MvT bij wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen 

inzake justitie, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-1219/001, 26. 
92 Art. 1394/20 Ger.W. 
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uitmaakt van IOS.93  

 

46. Daarenboven suggereert de wetgever in artikel 1394/20 van het Gerechtelijk 

Wetboek dat de IOS-procedure enkel kan worden ingeleid op voorwaarde dat de 

schuldvordering niet wordt betwist.94 Echter is het onbetwiste karakter geen absolute 

toepassingsvoorwaarde om de procedure op te starten.95 Het onbetwiste karakter van de 

schuld wordt pas definitief vastgelegd wanneer de schuldenaar geen betwisting doorvoert 

tijdens de IOS-procedure. Het onbetwiste karakter van de schuld zal dus worden afgeleid 

uit het gedrag van de schuldenaar in de loop van de procedure.96  

3.2.2. Ratione personae 

47. De werkingssfeer van de procedure is beperkt tot openstaande schuldvorderingen 

tussen ondernemingen (B2B) en bovendien moet de schuld betrekking hebben op hun 

professioneel rechtsverkeer. Het criterium dat men hiervoor gebruikt is objectief en 

gemakkelijk bruikbaar, met name de inschrijving van zowel de schuldeiser als de 

schuldenaar in de Kruispuntbank van Ondernemingen (hierna: KBO).97 Schuldeisers of 

schuldenaars die geen inschrijving hebben in dit register kunnen bijgevolg geen beroep 

doen op de IOS-procedure.98 Hieruit volgt de expliciete uitsluiting van 

consumentenschulden van het toepassingsgebied van IOS. 

3.2.3. Ratione summae 

48. Het bedrag van de schuld die met IOS kan worden ingevorderd, is beperkt tot de 

hoofdsom die hoogstens verhoogd kan worden met:  

- De wettelijke verhoging die neerkomt op een forfaitaire vergoeding van 40 euro.99 

- De invorderingskosten. Deze impliceren enkel de gerechtsdeurwaarderskosten die 

worden gemaakt in het kader van de administratieve procedure.100 De wetgever 

 
93 SAM-TES, Invordering van onbetwiste geldschulden, 4 januari 2019, 

https://intranet.gerechtsdeurwaarders.be/user/login?destination=/, 8. 
94 J.-S. LENAERTS, “Le recouvrement extrajudiciaire des créances incontestées” in J. ENGLEBERT en X. TATON 

(eds.), Le procès civil efficace?, Limal, Anthemis, 2015, (25) 31-34. 
95 D. DE BEULE, Het Europees betalingsbevel geëvalueerd, Heule, INNI publishers, 2020, 152. 
96 J.-S. LENAERTS, “Le recouvrement extrajudiciaire des créances incontestées” in J. ENGLEBERT e.a. (eds.), Le 

procès civil efficace?, Limal, Anthemis, 2015, (25) 31-34. 
97 MvT bij wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen 

inzake justitie, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-1219/001, 29. 
98 Art. 1394/20, 2° Ger.W.; De IOS-procedure kan ook worden gebruikt door Europese ondernemingen die een 

schuldvordering hebben tegen Belgische schuldenaars. In grensoverschrijdende situaties is het dan ook 

mogelijk dat de onderneming is ingeschreven in een van de ondernemingsdatabanken van de andere lidstaten 

van de Europese Unie. Een koninklijk besluit van 17 augustus 2018 heeft zelfs enkele databanken uit andere 

lidstaten gelijkwaardig verklaard aan de KBO. Dit wordt niet verder besproken in dit onderzoek aangezien deze 
masterproef specifiek focust op de internrechtelijke werking van de IOS-procedure. 
99 Art. 6 wet 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 

7 augustus 2002. 
100 MvT bij wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen 

inzake justitie, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-1219/001, 29. 

https://intranet.gerechtsdeurwaarders.be/user/login?destination=/
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heeft geen vergoeding voorzien voor de kosten die voortvloeien uit de verplichte 

tussenkomst van de advocaat.101 Wanneer de schuldeiser een advocaat aanspreekt 

om de IOS-procedure op te starten, is de begroting van diens ereloon iets dat 

tussen de advocaat en schuldeiser wordt geregeld.102 Wel kunnen de 

advocatenkosten het voorwerp uitmaken van het contractueel schadebeding dat 

wordt geplafonneerd.103  

- De contractuele intresten en het schadebeding ten belope van 10% van de 

hoofdsom.104 De intresten kunnen blijven lopen totdat het pv van niet-betwisting 

wordt uitgegeven en mogen na deze datum niet meer in rekening worden 

gebracht.105 Wanneer echter voor dat moment het plafond van 10% is bereikt, zal 

dit bedrag ongewijzigd blijven aangezien de 10% van de hoofdsom een 

maximumbedrag uitmaakt.106 Wanneer er verscheidene onbetaalde facturen 

tegelijk worden ingevorderd ten aanzien van eenzelfde debiteur, zullen de 

verschillende hoofdsommen worden opgeteld en zal de 10% berekend worden op 

het totaal en niet op elke individuele factuur afzonderlijk.107 

3.3. De buitengerechtelijke actoren 

 

3.3.1. De gerechtsdeurwaarder als pionier  

49. De IOS-procedure is een instrument dat uitsluitend toevertrouwd mag worden aan 

openbare en ministeriële ambtenaren die de nodige waarborgen verlenen op het vlak van 

deskundigheid en onafhankelijkheid.108 Daarom zijn de gerechtsdeurwaarders exclusief 

aangesteld als de pioniers van deze procedure.109 Bij hun optreden moeten ze rekening 

houden met zowel de belangen van de schuldeiser als met de belangen van de 

schuldenaar.110 Zij worden door de wetgever aanzien als de experten op het vlak van 

invordering, bemiddeling en beoordeling van de solvabiliteit van de schuldenaar.111  

Deze nieuwe bevoegdheid past dan ook goed in hun takenpakket betreffende het 

 
101 T. DE JAEGER, “Invordering onbetwiste geldschulden. Een evaluatie na anderhalf jaar”, NJW 2017, (870) 

871. 
102 SAM-TES, Invordering van onbetwiste geldschulden, 4 januari 2019, 

https://intranet.gerechtsdeurwaarders.be/user/login?destination=/, 9. 
103 T. DE JAEGER, “Invordering onbetwiste geldschulden. Een evaluatie na anderhalf jaar”, NJW 2017, (870) 

871. 
104 Art. 1394/20 Ger.W. 
105 L. DE MOL en J. RODRIGUEZ Y CANTELI, “De buitengerechtelijke procedure voor invordering van onbetwiste 

schulden (IOS): balans en perspectieven”, TIBR 2020, (56) 70. 
106 SAM-TES, Invordering van onbetwiste geldschulden, 4 januari 2019, 

https://intranet.gerechtsdeurwaarders.be/user/login?destination=/, 51-52. 
107 Ibid., 11. 
108 Art. 519, §1, tweede lid, 1bis Ger.W. en MvT bij wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk 
procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-1219/001, 26. 
109 MvT bij wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen 

inzake justitie, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-1219/001, 26. 
110 GwH 31 mei 2018, nr. 62/2018, 154, overw. B.80.2. 
111 Art. 519 Ger.W. 

https://intranet.gerechtsdeurwaarders.be/user/login?destination=/
https://intranet.gerechtsdeurwaarders.be/user/login?destination=/
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adviseren, bemiddelen en minnelijk innen van schulden.112   

 

De gerechtsdeurwaarder als motor van de procedure impliceert een relatief snel verloop 

en eenvoudige afhandeling van niet-betwiste schuldvorderingen. Daarenboven zal de 

tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder in IOS ervoor zorgen dat de kostprijs van deze 

procedure lager zal zijn dan die van een gerechtelijke invorderingsprocedure (infra 4.2.2.). 

 

50. Langs de ene kant komt dit de schuldeiser ten goede omdat de drempel om de 

procedure in te zetten wordt verlaagd.113 De procedure zal ook het ontstaan van 

betalingsachterstanden bij de schuldeisers grotendeels helpen indijken.  

Langs de andere kant brengt dit ook een groot voordeel met zich mee voor de schuldenaars 

aangezien er een efficiënte opvolging van betalingen wordt bewerkstelligd, zodat de 

intresten niet overbodig oplopen en de schuld niet onnodig verzwaard wordt met hoge 

gedingkosten.114 

3.3.2.  ‘L’avocat est le premier juge’ 

51. Uitsluitend op het verzoek van de advocaat van de schuldeiser kan de IOS-

procedure worden opgestart.115 De advocaat geeft dus het mandaat aan de 

gerechtsdeurwaarder om de invorderingsprocedure op te starten. Volgens de Memorie van 

Toelichting is de advocaat de eerste rechter in de procedure: hij moet nagaan of de 

schuldvordering voldoet aan alle wettelijke toepassingsvoorwaarden. In concreto moet de 

advocaat nagaan of de partijen zijn ingeschreven in de KBO, of de schuldvordering een 

geldschuld betreft en effectief bestaat, of er geen betwisting van de vordering voorligt en 

of de gevorderde intresten en schadebedingen 10% van de hoofdsom niet overschrijden.116  

 

52. De advocaat is verplicht de procedure te weigeren of stop te zetten wanneer de 

schuldenaar heeft aangegeven de vordering te betwisten.117 De advocaat zal op voorhand 

ook beoordelen of er een kans bestaat dat de schuldvordering in de toekomst alsnog 

betwist kan worden en vormt zo dus een voorafgaande filter voor zaken die geen 

 
112 Art. 519, §3 en §4 Ger.W. 
113 MvT bij wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen 

inzake justitie, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-1219/001, 27. 
114 W. DE BUS, “Invordering van onbetwiste schulden. Advocaat, vervul uw rol van eerste rechter”, 

Juristenkrant 2016, afl. 336, (11) 11. 
115 Art. 1394/20 Ger.W. 
116 Verslag van de eerste lezing namens de Commissie voor de Justitie bij het wetstonwerp houdende wijziging 
van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-

1219/005, 82. 
117 A. BERTHE, “Actualités dans le recouvrement de créances entre entreprises” in D. MOUGENOT, M. 

BERLINGIN, A. BERTHE, H. BOULARBAH, C. JANSSEN, L. LANTONNOIS, S. MENETREY en A MUNIKEN (eds.), 

Questions choisies en droit judiciaire, Brussel, Larcier, 2020, (37) 43. 
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voldoening zullen halen uit deze buitengerechtelijke procedure.118  

 

53. In de rechtsleer wordt het gedwongen beroep op een advocaat omwille van de 

kosten en de geringe toegevoegde waarde bekritiseerd.119 In de meeste gevallen is de rol 

van de advocaat minimaal of zelfs onbestaande.120 De tussenkomst van de advocaat als 

tussenpersoon in de preliminaire fase van de procedure kan immers vertragend werken.121  

In 2017 en 2019 werd een wetsvoorstel ingediend met het opzet om de verplichte 

tussenkomst van de advocaat af te schaffen.122 Ook hier werd de meerwaarde van de 

advocaat en de onnodige kosten die ermee gepaard gaan in vraag gesteld.123  

 

Mijn inziens is het verplichte beroep op een advocaat in de huidige IOS-procedure een 

overbodig formalisme en is de gerechtsdeurwaarder eveneens geschikt om deze 

voorafgaande filter uit te voeren alvorens de IOS-procedure daadwerkelijk op te starten. 

In deel 4 van de masterproef dat in concreto ingaat op de uitbreiding van IOS naar 

consumentenschulden wordt dit verder besproken.  

 

54. De verplichte tussenkomst van een advocaat in IOS is opvallend ten opzichte van 

het EBB waar expliciet wordt vermeld dat de eiser bij het indienen van het verzoek om een 

Europees betalingsbevel niet verplicht is een beroep te doen op een advocaat.124 

3.4. De vier fases van IOS  
 

55. De buitengerechtelijke invorderingsprocedure kan worden opgedeeld in vier fases; 

de aanmaning tot betalen, (3.4.1.), de reactie van de schuldenaar (3.4.2.), de uitgifte van 

het proces-verbaal van niet-betwisting (3.4.3.) en de uitvoerbaarverklaring van het 

proces-verbaal (3.4.4.). 

 
118 P. GILLAERTS, “IOS of op uw kosten? SOS bij nutteloze gerechtskosten” (noot onder Cass. 12 oktober 

2017), RW 2017-18, (618) 623. 
119 A. BERTHE, “Actualités dans le recouvrement de créances entre entreprises” in D. MOUGENOT e.a. (eds.), 
Questions choisies en droit judiciaire, Brussel, Larcier, 2020, (37) 43; P. GILLAERTS, “IOS of op uw kosten? 

SOS bij nutteloze gerechtskosten” (noot onder Cass. 12 oktober 2017), RW 2017-18, (618) 623; T. DE JAEGER, 

“Invordering onbetwiste geldschulden. Een evaluatie na anderhalf jaar”, NJW 2017, (870) 876. 
120 A. BERTHE, “Actualités dans le recouvrement de créances entre entreprises” in D. MOUGENOT e.a. (eds.), 

Questions choisies en droit judiciaire, Brussel, Larcier, 2020, (37) 43. 
121 N. DECOCK, “Vereenvoudigde invorderingsprocedure voor geringe schuldvorderingen naar Frans recht en 

procedure voor invordering van onbetwiste geldschulden naar Belgisch recht: van hetzelfde laken een broek?”, 

De Gerechtsd. 2016-17, afl. 3-4, (8) 11. 
122 Wetsvoorstel (A. LAMBRECHT) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedure tot 
invordering van onbetwiste geldschulden te vereenvoudigen, Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 54-2783/001; 

Wetsvoorstel (J. CROMBEZ e.a.) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedure tot 

invordering van onbetwiste geldschulden te vereenvoudigen, Parl.St. Kamer 2019-20, nr. 55-0337/001. 
123 Ibid., 5; Ibid., 5. 
124 Art. 24, a) EEB-Verordening. 
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3.4.1.  De aanmaning tot betalen 

56. Wanneer de gerechtsdeurwaarder kennis neemt van de invorderingsopdracht, kan 

hij een grondige solvabiliteitscontrole doorvoeren van de debiteur.125 

De gerechtsdeurwaarder zal de schuldeiser inlichten over een eventueel dreigende 

insolvabiliteit van de schuldenaar waarna de schuldeiser kan beslissen of het verdienstelijk 

is om de procedure verder te zetten.126 De gerechtsdeurwaarder zal bovendien als 

bemiddelaar in eerste instantie altijd proberen de partijen tot een minnelijke oplossing te 

brengen, doch wanneer dit niet lukt start hij de procedure op.127  

 

57. De procedure vangt aan met een aanmaning tot betaling betekend aan de 

schuldenaar.128 De gerechtsdeurwaarder betekent de aanmaning in persoon bij de debiteur 

en kan daarbij ook een fysieke en mondelinge toelichting geven.129 De aanmaning bevat 

een aantal specifieke vermeldingen op straffe van nietigheid. Zo is het verplicht een 

duidelijke omschrijving te geven van de verbintenis waaruit de schuld is ontstaan en een 

allesomvattende verantwoording van de geldsommen die van de schuldenaar geëist 

worden, met inbegrip van de aanmaningskosten, wettelijke verhogingen, intresten en 

strafbedingen.130 

 

3.4.2.  De reactie van de schuldenaar 

 

58. Na de betekening van de aanmaning beschikt de schuldenaar over een termijn van 

één maand om te reageren en aldus de gevorderde geldsommen integraal te betalen, 

betalingsfaciliteiten aan te vragen of redenen te kennen te geven waarom hij de 

schuldvordering betwist.131 Uit een statistische analyse van de eerste 100.000 opgestarte 

IOS-dossiers volgt dat ongeveer 27% afgesloten werd na de aanmaning tot betalen.132 

 

59. In elk geval eindigt de invorderingsprocedure wanneer de schuldenaar zijn schuld 

volledig betaalt binnen de termijn van één maand na de aanmaning.133 De integraal 

betaalde schuld (hoofdsom, bijkomende kosten en invorderingskosten) geldt als een 

dading. De schuldeiser kan bijgevolg geen beroep meer doen op een gerechtelijke 

 
125 L. DE MOL en J. RODRIGUEZ Y CANTELI, “De buitengerechtelijke procedure voor invordering van onbetwiste 

schulden (IOS): balans en perspectieven”, TIBR 2020, (56) 58. 
126 Art. 519, §3 Ger.W. 
127 VERBOND VAN BELGISCHE ONDERNEMINGEN, “Procedure onbetwiste geldschulden loont”, VBO REFLECT 

2018, afl. 18, (4) 4. 
128 Art. 1394/21, eerste lid Ger.W.  
129 L. DE MOL en J. RODRIGUEZ Y CANTELI, “De buitengerechtelijke procedure voor invordering van onbetwiste 

schulden (IOS): balans en perspectieven”, TIBR 2020, (56) 58. 
130 Art. 1394/21, tweede lid Ger.W. 
131 Art. 1394/22, eerste lid Ger.W. 
132 L. DE MOL en J. RODRIGUEZ Y CANTELI, “De buitengerechtelijke procedure voor invordering van onbetwiste 

schulden (IOS): balans en perspectieven”, TIBR 2020, (56) 67-68. 
133 Art. 1394/23, eerste lid Ger.W. 
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invorderingsprocedure voor het overige gedeelte boven 10% van de hoofdsom waar hij op 

grond van de factuurvoorwaarden recht op heeft.134  

 

60. Wanneer de schuldenaar niet direct betaalt, is het mogelijk om met de schuldeiser 

betalingsfaciliteiten te onderhandelen en tot een compromis te komen wat zorgt voor een 

tijdelijke opschorting van de invorderingsprocedure.135 Zolang het overeengekomen 

afbetalingsplan strikt wordt uitgevoerd, blijft de procedure opgeschort totdat de schuld 

volledig is voldaan. Wanneer de schuldenaar zich niet houdt aan de afbetalingen, wordt de 

IOS-procedure verdergezet.136 De gerechtsdeurwaarder als bemiddelaar kan bij het 

opstellen van een afbetalingsplan een cruciale rol spelen.137 Hij is degene die zicht heeft 

op de solvabiliteit van de schuldenaar en kan vervolgens deze informatie meedelen aan de 

schuldeiser.138 

 

61. De debiteur heeft in deze fase ook de mogelijkheid om een betwisting van de schuld 

voor te leggen. De betwisting van de schuld gebeurt via een standaard antwoordformulier 

dat is vastgemaakt aan de aanmaningsakte.139 Het ingevulde antwoordformulier wordt dan 

ter kennis gebracht aan de instrumenterende gerechtsdeurwaarder die op zijn beurt 

hiervan kennis geeft aan de schuldeiser.140 Wanneer de schuldenaar telefonisch contact 

opneemt met de gerechtsdeurwaarder en zo aangeeft dat hij de vordering wenst te 

betwisten, zal dit onvoldoende zijn. Het gebruik van het standaard antwoordformulier is 

aldus verplicht.141   

 

Het is van essentieel belang dat de betwisting voorzien is van een motivering. Wanneer de 

schuldenaar de schuld zonder motivering betwist, komt dit overeen met een afwezigheid 

van betwisting.142 In dit geval wordt de invorderingsprocedure niet stopgezet en zal de 

volgende fase van de procedure worden ingezet. Wanneer de betwisting wel een motivering 

bevat, al dan niet gegrond, impliceert dit in elk geval het einde van de administratieve 

procedure aangezien het onbetwiste karakter van de handelsschuldvordering, als 

voorwaarde voor de IOS-procedure, wegvalt.143 Echter is de gerechtsdeurwaarder niet 

 
134 SAM-TES, Invordering van onbetwiste geldschulden, 4 januari 2019, 

https://intranet.gerechtsdeurwaarders.be/user/login?destination=/, 13. 
135 Art. 1394/23, tweede lid Ger.W. 
136 SAM-TES, Invordering van onbetwiste geldschulden, 4 januari 2019, 

https://intranet.gerechtsdeurwaarders.be/user/login?destination=/, 15. 
137 MvT bij wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen 

inzake justitie, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-1219/001, 31. 
138 S SAM-TES, Invordering van onbetwiste geldschulden, 4 januari 2019, 

https://intranet.gerechtsdeurwaarders.be/user/login?destination=/, 15. 
139 Art. 1394/21, derde lid, 2° en 1394/22, eerste lid Ger.W. 
140 Art. 1394/22, tweede lid Ger.W. 
141 SAM-TES, Invordering van onbetwiste geldschulden, 4 januari 2019, 

https://intranet.gerechtsdeurwaarders.be/user/login?destination=/, 13. 
142 MvT bij wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen 

inzake justitie, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-1219/001, 30. 
143 Art. 1394/23, eerste lid Ger.W. 

https://intranet.gerechtsdeurwaarders.be/user/login?destination=/
https://intranet.gerechtsdeurwaarders.be/user/login?destination=/
https://intranet.gerechtsdeurwaarders.be/user/login?destination=/
https://intranet.gerechtsdeurwaarders.be/user/login?destination=/
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bevoegd om de motieven voor de betwisting te beoordelen. Misbruik is dan ook niet 

ondenkbaar. Kennelijk impertinente of inhoudsloze betwistingen kunnen onderworpen 

worden aan de sanctie van artikel 780bis van het Gerechtelijk Wetboek.144  

 

Van zodra de betwisting dus via het antwoordformulier een reden bevat omtrent de 

hoofdsom of de aanhorigheden, is de IOS-procedure niet meer van toepassing.  

Hoewel de invorderingsprocedure wordt stopgezet wanneer een gemotiveerde betwisting 

voorligt, leidt dit niet tot de automatische aanhangigmaking van de zaak voor de 

ondernemingsrechtbank.145 Bijgevolg is het aan de schuldeiser om na een betwisting zelf 

het initiatief te nemen om zijn rechtsvordering in rechte uit te oefenen via de klassieke 

procedure.146  

 

62. Ook bij de EBB-procedure is het gebruik van standaardformulieren verplicht. Men 

werkt met zeven verschillende standaardformulieren waar bijvoorbeeld formulier F wordt 

gebruikt om binnen de 30 dagen nadat het betalingsbevel aan de verweerder is betekend 

of ter kennis is gebracht, verweer te voeren tegen het Europees betalingsbevel.147  

Anders dan bij IOS is dat de EEB-procedure automatisch via een gewone bodemprocedure 

wordt verdergezet tenzij de eiser hier bezwaar tegen maakt.148  

 

63. Wanneer de onderneming-schuldenaar zich onthoudt van enige reactie, wordt daar 

een vermoeden van stilzwijgende aanvaarding uit afgeleid. Om een vlot handelsverkeer te 

bewerkstellingen, wordt van de schuldenaar een tijdig verweer van de schuld verwacht 

indien deze niet of niet volledig beantwoordt aan de contractuele prestatie die werd 

overeengekomen.149 In dit geval zal de volgende fase van de procedure worden ingezet. 

 

3.4.3.  Het proces-verbaal van niet-betwisting  

 

64. Na de termijn van één maand na de betekening van de aanmaning tot betaling, 

beschikken de schuldenaar en de schuldeiser nog over een bijkomende periode van acht 

dagen die dient om onderhandelingen in extremis alsnog mogelijk te maken en tot een 

goed einde te brengen, of voor de opvolging van de overeengekomen betalingen.150 

Wanneer de verschillende invorderingspogingen ook na deze wachttermijn zonder resultaat 

 
144 S. VOET en B. ALLEMEERSCH, “Invordering van onbetwiste geldschulden” in B. ALLEMEERSCH e.a. (eds.), 

De hervorming van de burgerlijke rechtspleging door Potpourri I, Brugge, die Keure, 2016, (1) 10. 
145 Ibid. 
146 Art. 1394/23, eerste lid Ger.W. 
147 Art. 16 EBB-Verordening. 
148 Art. 17, eerste lid EBB-Verordening. 
149 T. DE JAEGER, “Betwistingen in een B2B-context: over het protesteren van een factuur en het stopzetten 

van een opgestarte IOS-invordering” (noot onder Gent 21 september 2018), RW 2018-19, (1105) 1107. 
150 MvT bij wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen 

inzake justitie, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-1219/001, 31. 
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blijven, stelt de instrumenterende gerechtsdeurwaarder, op verzoek van de schuldeiser, 

een proces-verbaal van niet-betwisting op van de schuldvordering.151  

 

65. Het pv van niet-betwisting vermeldt: 

 

- Ofwel dat de schuldenaar de schuld niet of gedeeltelijk heeft betaald, noch 

betalingsfaciliteiten heeft gevraagd en gekregen en evenmin redenen voor 

betwisting van de schuld te kennen heeft gegeven;  

- Ofwel dat er betalingsfaciliteiten werden overeengekomen die niet zijn nageleefd.152 

 

66. In dit proces-verbaal worden daarnaast ook de vermeldingen van de 

aanmaningsakte en een geactualiseerde afrekening van de schuld in hoofdsom, 

schadebeding, intresten en kosten opgenomen.153 De schuldvordering wordt in deze fase 

gebetonneerd aangezien vanaf deze datum geen bijkomende intresten meer kunnen 

worden ingevorderd.154 Wanneer dus het plafond van 10% van de hoofdsom aan 

bijkomende kosten op dit moment nog niet werd bereikt, is het mogelijk dat de gevorderde 

schuld in het pv van niet-betwisting groter is dan het gevorderde bedrag bij de aanmaning 

tot betalen omdat bijvoorbeeld de contractuele intresten zijn blijven doorlopen.155 

 

3.4.4. De uitvoerbaarverklaring van het proces-verbaal 

 

67. Het proces-verbaal van niet-betwisting wordt vervolgens automatisch verstuurd 

naar een magistraat die door middel van een elektronische handtekening het pv 

uitvoerbaar kan verklaren.156 De wetgever heeft de uitvoerbaarverklaring specifiek 

toevertrouwd aan de magistraten157 van het Beheers- en toezichtscomité bij het centraal 

bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en 

protest zoals bedoeld in art. 1389bis Ger.W. (hierna: magistraat van het comité CBB), die 

het proces-verbaal digitaal van de gerechtsdeurwaarder ontvangen en vervolgens instaan 

voor de goedkeuring en uitvoerbaarverklaring ervan.158 Door de digitalisering van de 

procedure kunnen de aangestelde magistraten het proces-verbaal binnen de 48 uren 

uitvoerbaar verklaren.159 Er wordt dan een formulier van tenuitvoerlegging aan het pv van 

 
151 Art. 1394/24, §1, eerste lid Ger.W. 
152 Art. 1394/24, §1, eerste lid Ger.W. 
153 Art. 1394/24, §1, tweede lid Ger.W. 
154 T. DE JAEGER, “Invordering onbetwiste geldschulden. Een evaluatie na anderhalf jaar”, NJW 2017, (870) 

876. 
155 SAM-TES, Invordering van onbetwiste geldschulden, 4 januari 2019, 

https://intranet.gerechtsdeurwaarders.be/user/login?destination=/, 16. 
156 Ibid., 17. 
157 In het Beheers- en toezichtscomité zijn er 4 magistraten werkzaam, waarvan twee Nederlandstalige en twee 

Franstalige. 
158 Art. 1394/24, §2, eerste lid Ger.W. 
159 L. DE MOL en J. RODRIGUEZ Y CANTELI, “De buitengerechtelijke procedure voor invordering van onbetwiste 

schulden (IOS): balans en perspectieven”, TIBR 2020, (56) 63. 

https://intranet.gerechtsdeurwaarders.be/user/login?destination=/
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niet-betwisting toegevoegd waardoor het pv wordt omgezet in een executoriale titel die 

overeenkomstig het vijfde deel van het Gerechtelijk Wetboek (art. 1413-1675) ten uitvoer 

kan worden gelegd. Dit proces gebeurt volledig digitaal via het Centraal Register voor de 

invordering van Onbetwiste Schulden (hierna: CROS) wat zorgt voor een efficiënte en 

snelle afhandeling.160  

 

68. Wanneer de schuldenaar in deze fase de volledige schuld betaalt, inclusief alle 

wettelijke verhogingen, intresten en strafbedingen geldt dit als dading en wordt er een 

einde gemaakt aan het geschil.161 

 

69. Indien ook in deze fase geen betaling volgt, kan op basis van de afgeleverde 

uitvoerbare titel voor de onbetwiste schuld na één maand en acht dagen de uitvoeringsfase 

worden ingezet waarbij de gerechtsdeurwaarder de titel zal betekenen aan de debiteur met 

een bevel tot betaling waarna (desnoods gedwongen) tot uitvoering kan worden 

overgegaan.162  De procedure is dus beduidend sneller aangezien de gerechtsdeurwaarders 

vandaag in een gerechtelijke procedure soms weken of zelfs maanden moeten wachten 

om een uitgifte te verkrijgen van de griffie.163  

 

3.4.4.1.  Marginale controle 

70. De tussenkomst van een magistraat van het comité CBB in deze fase is een extra 

waarborg voor een objectieve beoordeling van de invorderingsprocedure. Deze magistraat 

staat echter niet in voor een inhoudelijke controle en kan enkel marginaal toetsen of de 

wettelijke vormvereisten zijn nageleefd. Na de marginale controle wordt het proces-

verbaal voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging.164  

 

71. Enkel de rechter ten gronde is bevoegd voor een diepgaande inhoudelijke controle 

wanneer de schuldenaar na afgifte van de uitvoerbare titel de schuldvordering betwist door 

middel van een vordering in rechte (infra nrs. 72-73).165 De rechter kan dan met volle 

rechtsmacht een controle uitvoeren over alle feitelijke, juridische en procedurele effecten 

van de zaak.166 

 
160 SAM-TES, Snel & goedkoop onbetwiste B2B-schulden innen, Sint-Gillis, Kenniscentrum voor 

gerechtsdeurwaarders, 2017, https://issuu.com/sam-tes/docs/20161017_brochure_onbetwiste_geldsc, 3. 
161 Art. 1394/24, §4 Ger.W. 
162 L. DE MOL en J. RODRIGUEZ Y CANTELI, “De buitengerechtelijke procedure voor invordering van onbetwiste 

schulden (IOS): balans en perspectieven”, TIBR 2020, (56) 59. 
163 P. LOMBARDI en B. NELISSEN, “De invordering van onbetwiste geldschulden: de «IOS-procedure» onder de 
loep”, RW 2015-16, (1355) 1358. 
164 Art. 1394/24, §2, tweede lid Ger.W. 
165 Verslag van de eerste lezing namens de Commissie voor de Justitie, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-

1219/005, 85. 
166 GwH 31 mei 2018, nr. 62/2018, 156, overw. B.83.2. 

https://issuu.com/sam-tes/docs/20161017_brochure_onbetwiste_geldsc
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3.4.4.2.  Inversion du contentieux 

72. Als ultieme waarborg bezit de schuldenaar na de uitvoerbaarverklaring nog over de 

mogelijkheid om de tenuitvoerlegging van het pv van niet-betwisting te schorsen door een 

vordering in rechte in te stellen waardoor de uitvoerbaarheid vervalt. De vordering wordt 

ingesteld met een verzoekschrift op tegenspraak bij de bevoegde rechter ten gronde.  

Dit onverminderd de schorsingsbevoegdheid van de beslagrechter in geval van 

zwarigheden bij de tenuitvoerlegging.167   

 

73. Deze bepaling komt neer op een inversion du contentieux.168 De logica van de 

gemeenrechtelijke rechtspleging wordt in deze betalingsbevelprocedure omgekeerd.  

De schuldeiser bekomt redelijk eenvoudig en eenzijdig een uitvoerbare titel en het 

gerechtelijke debat op tegenspraak zal enkel gevoerd worden wanneer de schuldenaar 

bezwaar maakt tegen deze buitengerechtelijke titel.169 Op deze manier wordt de toegang 

van de schuldenaar tot de rechter op een optimale manier gevrijwaard.170  

Deze procestechniek veronderstelt dus dat het debat op tegenspraak wordt uitgesteld.171  

 

De wetgever heeft tot op heden geen termijn uitgewerkt waarbinnen de schuldenaar zijn 

vordering in rechte moet instellen.172 Echter heeft de ministerraad op 15 juli 2022 op 

voorstel van Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet 

goedgekeurd tot hervorming van het statuut van gerechtsdeurwaarders.  

In dit voorontwerp werd onder meer een voorstel gedaan voor de invoering van een 

wettelijke verzetstermijn in het kader van de IOS-procedure.173  

 

74. Ook het EBB hanteert dit principe van de inversion du contentieux. Artikel 20 EBB-

Verordening geeft de verweerder de mogelijkheid om in de fase van tenuitvoerlegging in 

bepaalde omstandigheden om heroverweging van het Europees betalingsbevel te 

verzoeken. Indien de rechter ten gronde van de lidstaat van oorsprong besluit tot de 

gegrondheid van het verzoek tot heroverweging, is het Europese betalingsbevel nietig.174 

 
167 Art. 1394/24, §3 Ger.W. 
168 MvT bij wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen 

inzake justitie, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-1219/001, 28. 
169 L. DE MOL en J. RODRIGUEZ Y CANTELI, “De buitengerechtelijke procedure voor invordering van onbetwiste 

schulden (IOS): balans en perspectieven”, TIBR 2020, (56) 56. 
170 S. VOET, “Recht in balans pleidooi voor een meer holistisch (proces)recht”, TPR 2017, (609) 641. 
171 D. MOUGENOT, “Le recouvrement de dettes d’argent non contestées” in J.-F. DROOGHENBROECK (ed.), Le 

Code judiciaire en pot-pourri, Brussel, Larcier, 2016, (327) 335.  
172 S. VOET en B. ALLEMEERSCH, “Invordering van onbetwiste geldschulden” in B. ALLEMEERSCH e.a. (eds.), 
De hervorming van de burgerlijke rechtspleging door Potpourri I, Brugge, die Keure, 2016, (1) 12. 
173 FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER, Hervorming van het statuut van de gerechtsdeurwaarders, 15 

juli 2022, https://news.belgium.be/nl/hervorming-van-het-statuut-van-de-gerechtsdeurwaarders (consultatie 

18 juli 2022). 
174 Art. 16 EBB-Verordening. 

https://news.belgium.be/nl/hervorming-van-het-statuut-van-de-gerechtsdeurwaarders
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3.5. Het CROS 
 

75. Binnen de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (hierna: NKGB) wordt een 

Centraal Register voor de invordering van Onbetwiste Schulden georganiseerd, beheerd en 

gecontroleerd. Het CROS bevat een geïnformatiseerde databank waarin gegevens worden 

opgeslagen die nodig zijn om het correcte verloop van de IOS-procedures na te gaan en 

het proces-verbaal van niet-betwisting uitvoerbaar te verklaren.175 Met het oog op het 

goede verloop van de procedure, maakt de instrumenterende gerechtsdeurwaarder binnen 

de drie werkdagen een afschrift van alle hierboven besproken exploten, kennisgevingen, 

betekeningen, mededelingen, betalingsfaciliteiten en processen-verbaal over aan het 

CROS.176 De opgeslagen gegevens worden bewaard voor een periode van tien jaar.177 

 

76. Dankzij de digitalisering van de verschillende gegevens is de magistraat van het 

comité CBB in staat om efficiënt en vlot de marginale formaliteitscontrole te 

bewerkstelligen.178 Daarenboven moeten ook de gerechtsdeurwaarders de gegevens van 

het CROS eenvoudig en rechtstreeks kunnen registreren en consulteren per aangemaande 

schuldenaar of, indien nodig, per schuldeiser.179 Om de privacy optimaal te waarborgen, 

kunnen enkel gerechtsdeurwaarders, ingeschreven in het register van de Nationale Kamer 

van Gerechtsdeurwaarders, deze gegevens in het CROS raadplegen en vanaf de 

uitvoerbaarverklaring van het pv van niet-betwisting heeft enkel de NKGB nog toegang tot 

deze gegevens.180  

 

3.6. Praktijkanalyse  
 

77. Uit een statistische analyse van de eerste 100.000 dossiers (aantal bereikt op 8 

april 2020), uitgevoerd door het Juridisch Maatschappelijk Kenniscentrum van de Nationale 

Kamer van Gerechtsdeurwaarders (SAM-TES), is duidelijk gebleken dat de IOS-procedure 

een succes is op verschillende vlakken. Zo werd slechts 1,28% van de dossiers betwist wat 

duidelijk aangeeft dat de procedure wordt gebruikt waarvoor deze in het leven is geroepen.  

 

In 1,25% van de gevallen werd het dossier afgehandeld met een afbetalingsplan en 40% 

van de dossiers werd afgesloten voor het uitvaardigen van het pv van niet-betwisting. 

 
175 Art. 1394/27, §1, eerste lid Ger.W. 
176 Art. 1394/27, §1, tweede lid Ger.W. 
177 Art. 1394/27, §2, tweede lid Ger.W. 
178 N. DECOCK, “Vereenvoudigde invorderingsprocedure voor geringe schuldvorderingen naar Frans recht en 

procedure voor invordering van onbetwiste geldschulden naar Belgisch recht: van hetzelfde laken een broek?”, 

De Gerechtsd. 2016-17, afl. 3-4, (8) 16. 
179 Art. 1394/27, §3, eerste lid Ger.W. 
180 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK-EN DOCUMENTATIECENTRUM, Quick scan Belgische procedure voor 

Invordering van Onbetwiste Schulden, 2019, 

https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/934/Mem_2019-1__3005_Volledige_tekst_tcm28-

376216.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 17. 

https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/934/Mem_2019-1__3005_Volledige_tekst_tcm28-376216.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/934/Mem_2019-1__3005_Volledige_tekst_tcm28-376216.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Twee op vijf zaken kent dus een definitief einde voor het verkrijgen van de uitvoerbare 

titel. Dit geeft duidelijk aan dat een actief en vroegtijdig optreden van de 

gerechtsdeurwaarder een grote meerwaarde heeft in de buitengerechtelijke 

invorderingscontext. Waar de debiteur in een gerechtelijke procedure de beslissing van de 

rechter zal moeten afwachten, zal hij zich in deze procedure minder passief opstellen en 

sneller tot een betaling overgaan.181  

 

78. Daarenboven volgt uit de statistische analyse dat ook ondernemers met kleine 

vorderingen hun weg naar de IOS hebben gevonden. In ongeveer 30% van de 

aangemaakte dossiers bedraagt de hoofdsom van de vordering minder dan 500 euro. 

Bijkomend wordt vastgesteld dat hoe kleiner de schuldvordering van de eiser is, hoe groter 

de kans is dat het dossier zal worden beëindigd voor de uitvoeringsfase.182 Dit is een 

interessante bevinding voor consumenten die doorgaans kampen met lagere openstaande 

facturen dan ondernemingen. Bijgevolg is het interessant om te onderzoeken of deze 

efficiënte en vlotte invorderingsmogelijkheid ook van toepassing kan worden gemaakt voor 

consumentenschulden (zie verder in het onderzoek). 

 

79. Uit een rapport van het Meetbureau van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging 

van 2020 blijkt daarenboven dat de huidige IOS-procedure een administratieve 

lastendaling betekent voor zowel de ondernemingsrechtbanken als de 

gerechtsdeurwaarders van 778,07 euro per dossier.183 Dit komt neer op een jaarlijkse 

besparing van ongeveer 21,9 miljoen euro voor justitie, waarvan de meerderheid bij de 

ondernemingsrechtbanken wordt gerealiseerd.184 

 

Hoofdstuk 4: De verschillende invorderingsmogelijkheden naast elkaar 
 

80. Tot slot is het interessant om een korte vergelijking te maken tussen de 

verschillende invorderingspistes. Concreet worden de duurtijd (4.1.) en de kostprijs (4.2.) 

van de verschillende procedures met elkaar vergeleken in de veronderstelling dat er geen 

betwisting van de schuld voorligt of dat er geen betalingsfaciliteiten werden aangevraagd.   

 

 
181 L. DE MOL en J. RODRIGUEZ Y CANTELI, “De buitengerechtelijke procedure voor invordering van onbetwiste 

schulden (IOS): balans en perspectieven”, TIBR 2020, (56) 65-70. 
182 Voor de uitvoeringsfase werd ongeveer 46% van de dossiers onder 500 euro afgesloten en ongeveer 36% 

van de dossiers boven 2000 euro; L. DE MOL en J. RODRIGUEZ Y CANTELI, “De buitengerechtelijke procedure 
voor invordering van onbetwiste schulden (IOS): balans en perspectieven”, TIBR 2020, (56) 65-70. 
183 DIENST ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING - MEETBUREAU, Invorderingsprocedure voor onbetwiste 

geldschulden in B2B-zaken, administratieve lastenmeting, Brussel, FOD Kanselarij van de Eerste Minister, 15 

oktober 2020, www.vereenvoudiging.be/webfm_send/3377, 10. 
184 Ibid., 11. 

http://www.vereenvoudiging.be/webfm_send/3377
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4.1. Duurtijd 

 

4.1.1. Minnelijke invordering  

 

81. Het WMI voorziet niet in strikte betaaltermijnen om een goede opvolging van de 

schuldenaar te bewerkstellingen.192 Indien minnelijk geen betaling wordt bekomen, kan de 

schuldeiser na verloop van tijd overstappen naar een gerechtelijke invordering.  

 

4.1.2.  Dagvaardingsprocedure en IOS 

 

82. De schuldeiser kan zowel bij de invordering via IOS als bij de invordering via de 

overheidsrechter ten vroegste na één maand en acht dagen beschikken over een titel die 

 
185 Art. 6, §3 WMI. 
186 Art. 700, eerste lid en 707, eerste lid Ger.W. 
187 Art. 735, §2, 770, eerste lid en 802-806 Ger.W. 
188 Art. 1394/21 en 1394/22 Ger.W. 
189 Art. 1394/24, §1 Ger.W. 
190 Art. 790-791, 1386, 1397 en 1495 Ger.W. 
191 Art. 1394/24, §2 Ger.W. 
192 SAM-TES, De minnelijke invordering door de gerechtsdeurwaarder, 13 september 2021, 

www.gerechtsdeurwaarders.be/nieuws/de-minnelijke-invordering-door-de-gerechtsdeurwaarder (consultatie 23 

november 2021). 

 Minnelijke invordering 

consumentenschulden 

door de 

gerechtsdeurwaarder 

Klassieke 

dagvaardingsprocedure 

IOS-procedure 

Duurtijd om een 

titel te bekomen 

Na de ingebrekestelling 

geldt een wachttermijn van 

minstens 15 dagen voordat 

bijkomende maatregelen ter 

invordering mogen worden 

ondernomen.185 

 

Bij de minnelijke invordering 

bekomt men geen 

uitvoerbare titel. 

Na de betekening van de 

dagvaarding geldt een 

wachttermijn van 8 dagen 

voor de inleidende zitting 

kan aanvangen.186 

 

Binnen één maand volgt een 

uitspraak door de rechter 

(meestal wordt een 

verstekvonnis uitgesproken 

op de inleidingszitting).187 

 

Na de betekening van 

de aanmaning heeft de 

schuldenaar 1 maand 

de tijd om te 

reageren.188 

 

Wachttermijn van 8 

dagen alvorens het pv 

van niet-betwisting op 

te maken.189 

 

Tenuitvoerlegging  De executoriale titel van het 

vonnis, eventueel 

uitvoerbaar bij voorraad, 

wordt aangevraagd. Na de 

betekening hiervan kan de 

uitvoering plaatsvinden.190 

 

Pv van niet-betwisting 

wordt binnen 48u 

uitvoerbaar verklaard 

door een magistraat 

van het comité CBB en 

voorzien van een 

formulier van 

tenuitvoerlegging.191 

http://www.gerechtsdeurwaarders.be/nieuws/de-minnelijke-invordering-door-de-gerechtsdeurwaarder
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uitvoerbaar moet worden verklaard.   

 

83. Het verschil in snelheid tussen beide invorderingsmogelijkheden vloeit voort uit de 

fase van tenuitvoerlegging. Hoewel er geen wettelijke termijn is bepaald waarbinnen het 

pv van niet-betwisting uitvoerbaar moet worden verklaard, brengt dit vandaag geen 

problemen of grote achterstand met zich mee. De doorgedreven informatisering van IOS 

zorgt dus voor een bijzonder vlot verloop van de afhandeling van de procedure. 

Daartegenover loopt de tenuitvoerlegging van een vonnis vaak behoorlijke vertraging op. 

De verklaring hiervoor ligt in de lange duurtijd (soms enkele maanden) voor het verkrijgen 

van een expeditie van het vonnis ten gevolge van onder meer de gerechtelijke achterstand 

op de griffies die evenwel verschilt van rechtbank tot rechtbank.193  

 

4.2.  Kosten  
 

4.2.1. Minnelijke invordering 

 

84. De gerechtsdeurwaarder wordt vergoed voor zijn prestaties volgens het vast tarief 

dat wettelijk is vastgelegd in het KB van 30 november 1976. Zowel een vast recht, 

inlichtingskosten als een ontvangstrecht voor het verzenden van elke brief of 

ingebrekestelling tot betaling, ressorteren onder de minnelijke invorderingskosten van de 

gerechtsdeurwaarder.194 

 

85. Het is de schuldeiser die instaat voor kosten van de minnelijke invordering.  

Echter verzet het WMI zich er niet tegen dat de invorderingskosten uiteindelijk ten laste 

zouden vallen van de consument.195 Opdat de schuldenaar-consument zou instaan voor de 

minnelijke invorderingskosten van de gerechtsdeurwaarder, is het evenwel noodzakelijk 

dat de onderliggende overeenkomst hier contractueel expliciet in voorziet.196  

 

86. Daarenboven is het onder het WMI mogelijk dat er extra kosten worden 

aangerekend in de algemene voorwaarden van het contract (de ‘kleine lettertjes’), die vaak 

niet worden gelezen. Er geldt geen plafond voor bijkomende kosten, waar dat bij IOS wel 

het geval is, waardoor het mogelijk is dat de kosten voor inning, strafbedingen en intresten 

 
193 J. DE PAEPE en T. DE JAEGER, “Een constructief kritische analyse van IOS” in P. TAELMAN en B. 

ALLEMEERSCH (eds.), Het burgerlijk proces opnieuw hervormd, Mortsel, Intersentia, 2019, (215) 236; P. 

LOMBARDI en B. NELISSEN, “De invordering van onbetwiste geldschulden: de «IOS-procedure» onder de loep”, 

RW 2015-16, (1355) 1358. 
194 B. VERBELEN en K. HENDRICKX, De buitengerechtelijke invordering van schulden, Mechelen, Kluwer, 2020, 

14-15. 
195 R. STEENNOT, “Invordering van schulden en bescherming van de consument” (noot onder Vred. Brugge 7 

januari 2020, Ciney 16 december 2019 en Antwerpen 16 november 2017), T. Vred. 2020, (615) 621. 
196 Ibid., 622. 
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de hoofdsom kunnen overschrijden.197 Het wettelijk kader voor de minnelijke invordering 

waarborgt hierdoor onvoldoende bescherming voor de consument zodat de 

rechtszekerheid in het gedrang kan komen. 

 

4.2.2.  Dagvaardingsprocedure en IOS  

 

87. Het uitgangspunt is dat de schuldenaar instaat voor de invorderingskosten in geval 

van niet-betwisting (IOS), dan wel wanneer de schuldenaar in het ongelijk wordt gesteld 

(gerechtelijke procedure).198 Het is evenwel de schuldeiser die deze kosten zal moeten 

voorschieten vooraleer ze te verhalen op de schuldenaar.199 

 

88. In onderstaande tabel volgt een vergelijking tussen de kostprijs (exclusief btw) van 

de klassieke dagvaardingsprocedure en de IOS-procedure voor een onbetwiste factuur van 

100 euro. 

 

 Klassieke 

dagvaardingsprocedure 

IOS-procedure 

Gerechtsdeurwaarder Dagvaarding: 144,37 euro - Aanmaning tot betalen: 93,35 

euro 

- Pv van niet-betwisting: 27,84 

euro 

Gedingkosten Rolrechten: 165 euro  

Registratierecht 50 euro Vrijgesteld200 

Advocaat Rechtsplegingsvergoeding: 105 

euro201 

Niet vergoed202 

 

89. Uit de tabel volgt dat de kostprijs voor de IOS-procedure een stuk goedkoper is 

doordat heel wat kosten wegvallen, met name de registratiekosten, de rolrechten en de 

expeditierechten per akte.203 De schuldeiser zal hier bijgevolg minder kosten moeten 

voorschieten dan in de gerechtelijke procedure wat de drempel om IOS aan te vatten 

aanzienlijk verlaagt.  

 
197 SAM-TES, De minnelijke invordering door de gerechtsdeurwaarder, 13 september 2021, 

www.gerechtsdeurwaarders.be/nieuws/de-minnelijke-invordering-door-de-gerechtsdeurwaarder (consultatie 23 

november 2021). 
198 Art. 1017-1018 en 1394/20 Ger.W. 
199 J. DE PAEPE en T. DE JAEGER, “Een constructief kritische analyse van IOS” in P. TAELMAN e.a. (eds.), Het 

burgerlijk proces opnieuw hervormd, Mortsel, Intersentia, 2019, (215) 236. 
200 Volgens art. 162, 52° W.Reg. zijn al de exploten en processen-verbaal van de gerechtsdeurwaarders in het 

kader van de IOS-procedure vrijgesteld van registratierechten (ingevoegd door Potpourri III). 
201 Volgens art. 6 KB 26 oktober 2007 is de minimale rechtsplegingsvergoeding verschuldigd omdat de zaak 
wordt afgesloten met een verstekvonnis. 
202 De advocatenkosten in IOS kunnen wel het voorwerp uitmaken van het contractueel schadebeding dat 

samen met de contractuele intresten is geplafonneerd tot 10% van de hoofdsom. 
203 SAM-TES, Inning onbetwiste geldschulden, www.gerechtsdeurwaarders.be/themas/inning-onbetwiste-

geldschulden. 

http://www.gerechtsdeurwaarders.be/nieuws/de-minnelijke-invordering-door-de-gerechtsdeurwaarder
http://www.gerechtsdeurwaarders.be/themas/inning-onbetwiste-geldschulden
http://www.gerechtsdeurwaarders.be/themas/inning-onbetwiste-geldschulden
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Ook de tussenkomst van de advocaat bij de gerechtelijke invordering brengt een hogere 

kost met zich mee dan bij de invordering via IOS waar niet wordt voorzien in een forfaitaire 

vergoeding en waar de tussenkomst doorgaans beperkter zal zijn met een lager ereloon 

tot gevolg.204  

 

De IOS-procedure drukt bovendien de kosten voor de schuldenaar omdat de bijkomende 

contractuele intresten en het schadebeding begrensd zijn tot 10% van de hoofdsom.205 Dit 

is bij de gerechtelijke procedure niet het geval.  

 

90. Uit de statistische analyse van de eerste 100.000 opgestarte IOS-dossiers, volgt 

dat slechts in 57% van de gevallen een pv-van niet betwisting wordt opgemaakt.206  

Deze vaststelling pleit ook op het vlak van de kostprijs in het voordeel van de IOS-

procedure. 

 

91. Het IOS-traject impliceert dus voor beide partijen een lastendaling wat een win-win 

situatie betekent omdat een kleiner bedrag sneller afbetaald zal zijn.207  

Daarenboven bevestigt dit een verbetering van de liquiditeitspositie van ondernemingen 

waardoor de kans op een faillissement daalt.208 

4.3. Tussenbesluit 

 
92. De wetgever die met IOS in een snellere en goedkopere invorderingsprocedure dan 

de klassieke gerechtelijke invordering wou voorzien, is in haar opzet geslaagd.  

Dit komt ook de schuldenaar, die hoe dan ook de kosten moet dragen op het einde van de 

rit, ten goede omdat deze effectief minder kosten moet dragen.209   

Kort, IOS is een mooie illustratie van een digitale justitie en biedt door de efficiënte werking 

veel toekomstperspectief.  

 

93. Niet onbelangrijk is daarenboven dat de snelle afhandeling en het 

buitengerechtelijke karakter van IOS ervoor zorgt dat de verstandhouding tussen partijen 

 
204 J. DE PAEPE en T. DE JAEGER, “Een constructief kritische analyse van IOS” in P. TAELMAN e.a. (eds.), Het 

burgerlijk proces opnieuw hervormd, Mortsel, Intersentia, 2019, (215) 241. 
205 Art. 1394/20 Ger.W. 
206 L. DE MOL en J. RODRIGUEZ Y CANTELI, “De buitengerechtelijke procedure voor invordering van onbetwiste 

schulden (IOS): balans en perspectieven”, TIBR 2020, (56) 68. 
207 SAM-TES, Inning onbetwiste geldschulden, www.gerechtsdeurwaarders.be/themas/inning-onbetwiste-

geldschulden. 
208 DIENST ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING - MEETBUREAU, Invorderingsprocedure voor onbetwiste 

geldschulden in B2B-zaken, administratieve lastenmeting, Brussel, FOD Kanselarij van de Eerste Minister, 15 

oktober 2020, www.vereenvoudiging.be/webfm_send/3377, 11. 
209 MvT bij wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen 

inzake justitie, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-1219/001, 27. 

http://www.gerechtsdeurwaarders.be/themas/inning-onbetwiste-geldschulden
http://www.gerechtsdeurwaarders.be/themas/inning-onbetwiste-geldschulden
http://www.vereenvoudiging.be/webfm_send/3377
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minder zal verzuren wat een toekomstige contractuele relatie niet per direct zal 

uitsluiten.210 Wanneer de schuldenaar echter na de uitvoerbaarverklaring de vordering toch 

nog wenst te betwisten, kan op een eenvoudige wijze verzet worden aangetekend bij de 

rechter ten gronde, waardoor het recht op toegang tot de rechter in hoofde van de debiteur 

optimaal gewaarborgd blijft. 

 

94. IOS is aldus een succes te noemen op verschillende vlakken, doch tot op heden is 

de procedure uitgesloten voor schulden gemaakt door consumenten. Verder in deze 

masterproef zal worden onderzocht of het mogelijk en wenselijk is dat deze 

buitengerechtelijke procedure ook toepasselijk wordt gemaakt op onbetwiste 

consumentenschulden. 

  

 
210 J. DE PAEPE en T. DE JAEGER, “Een constructief kritische analyse van IOS” in P. TAELMAN e.a. (eds.), Het 

burgerlijk proces opnieuw hervormd, Mortsel, Intersentia, 2019, (215) 224. 
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DEEL 2: Buitengerechtelijke invorderingsprocedures in andere 
EU-lidstaten 
 

95. In deel 2 wordt een rechtsvergelijkende analyse gemaakt waarbij de nadruk zal 

liggen op de nationale invorderingsprocedures voor onbetwiste geldschulden in Nederland 

en Frankrijk. Grensoverschrijdende invorderingsmogelijkheden zullen niet nader worden 

besproken, waardoor het EBB dus niet uitgebreid behandeld zal worden. 

 

Hoofdstuk 1: De Franse vereenvoudigde invorderingsprocedure voor 

geringe schuldvorderingen  

96. In Frankrijk kan men vandaag een kleine schuld laten invorderden via de enkele 

tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder. De Wet Macron creëerde sinds 1 juni 2016211 

de mogelijkheid om gebruik te maken van een nieuwe minnelijke invorderingsprocedure, 

met name de vereenvoudigde procedure voor de invordering van geringe 

schuldvorderingen.212 Door deze wet ontstond aldus een nieuw buitengerechtelijk 

betalingsbevel in Frankrijk in dezelfde periode dat de Belgische IOS werd ingevoerd. 

 

De procedure was oorspronkelijk ingeschreven in artikel 1244-4 Code civil, maar is door 

het besluit van 10 februari 2016213 gehercodificeerd in artikel L125-1 Code des procédures 

civiles d'exécution 214.  

 

97. In de Franse invorderingsprocedure staat het principe van het consensualisme 

centraal. De procedure is gericht op een ‘vrijwillige deelname’ van de schuldenaar aan de 

procedure om zo minnelijk tot een oplossing te komen.215 De procedure vormt dus een 

veruiterlijking van de huidige tendens in het recht om geschillen minnelijk af te 

handelen.216 

 
211 Art. 5 Décret n° 2016-285 (Fr) 9 maart 2016 relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des petites 

créances, JO 11 maart 2016, www.legifrance.gouv.fr/. 
212 Art. 208 Loi n° 2015-990 (Fr) 6 augustus 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 

économiques, JO 7 augustus 2015, www.legifrance.gouv.fr/ (Loi Macron). 
213 Art. 2 Ordonnance n° 2016-131 (Fr) 10 februari 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime 

général et de la preuve des obligations, JO 11 februari 2016, www.legifrance.gouv.fr/.  
214 Dit artikel is van kracht sinds 1 oktober 2016. 
215 L. LAUVERGNAT, “La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances de l'article 1244-4 du code 

civil: vers une exécution participative?”, Recueil Dalloz 2015, (1860) 1860. 
216 P. SANNINO, “Une nouvelle procédure simplifiée pour le recouvrement des petites créances”, La semaine 

juridique 2016, (652) 652. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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1.1. Ratio legis Franse wetgever  
 

1.1.1. Sneller en goedkoper 

98. Uit de Franse parlementaire werkzaamheden vloeit voort dat wanneer schuldeisers 

geconfronteerd worden met onbetaalde facturen, ze minder geneigd zijn een beroep te 

doen op de gerechtelijke invorderingsprocedures wegens de lange termijnen en de 

onevenredig hoge gedingkosten die met de invordering gepaard gaan. Men stelt vast dat 

hoe lager de waarde is van een onbetaalde schuld, hoe minder de schuldeiser geneigd is 

om voor de gerechtelijke invordering te opteren.217 Veel schuldeisers bleven zitten met 

hun schuldvordering omdat het bedrag van de schuld te laag was om juridische stappen 

te ondernemen.218  

 

99. De Franse vereenvoudigde invorderingsprocedure tracht een oplossing te bieden 

voor de continue bezorgdheid van vooral middelgrote en kleine ondernemingen en burgers 

over de invordering van onbetaalde burgerlijke- en handelsschulden.219  

 

100. De Franse wetgever beoogt schuldeisers met kleine vorderingen aan te moedigen 

om een snelle, efficiënte en goedkope invordering van hun onbetaalde factuur te realiseren. 

Bovendien wil men het recht van de schuldenaar waarborgen om een betaling te weigeren 

van een vordering die niet opeisbaar wordt geacht. Het opzet is om een verhoging van het 

invorderingspercentage voor kleine schuldvorderingen te bewerkstelligen en een 

vermindering van de betalingsachterstanden, waar vooral ondernemingen het slachtoffer 

van zijn.220  

 

1.1.2. Ontlasten rechtbanken 

101. De procedure heeft daarenboven de ambitie om rechtbanken te ontlasten van 

vorderingen met een lage waarde.221 Dit kadert in de huidige tendens om geschillen buiten 

de aanwezigheid van de rechter af te handelen.222  

 

 
217 Art. 56bis Rapport au nom de la commission spéciale chargée d’examiner, après engagement de la 

procedure accélérée, le projet de loi (n° 2447) pour la croissance et l’activité, AN Assemblée Nationale 2015, n° 

2498, www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r2498-tI-v2.pdf, 413.  
218 J.-L. PUYGAUTHIER, “Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances: encore et toujours la 

déjudiciarisation”, La semaine juridique – notariale et immobilière 2016, (45) 45. 
219 N. DECOCK, “Vereenvoudigde invorderingsprocedure voor geringe schuldvorderingen naar Frans recht en 

procedure voor invordering van onbetwiste geldschulden naar Belgisch recht: van hetzelfde laken een broek?”, 

De Gerechtsd. 2016-17, afl. 3-4, (8) 8. 
220 Art. 56bis Rapport au nom de la commission spéciale chargée d’examiner, après engagement de la 

procedure accélérée, le projet de loi (n° 2447) pour la croissance et l’activité, AN Assemblée Nationale 2015, n° 

2498, www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r2498-tI-v2.pdf, 414-415. 
221 Ibid., 415. 
222 C. CHAINAIS, F. FERRAND, L. MAYER en S. GUINCHARD, Procédure civile, Parijs, Dalloz, 2020, 1485. 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r2498-tI-v2.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r2498-tI-v2.pdf
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102. Ter vergelijking is het opzet dat met zowel de Franse als de Belgische procedure 

wordt nagestreefd quasi identiek: de invordering van onbetaalde facturen 

vereenvoudigen en het betalingsverkeer van ondernemingen versnellen.223 

 

103. Verder in dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven van de werking van de Franse 

vereenvoudigde invorderingsprocedure (1.2-1.5.), waarna een korte vergelijking wordt 

gemaakt met de IOS-procedure (1.6.).  

1.2. Toepassingsgebied 

104. Het toepassingsgebied van de Franse procedure, ingeschreven in artikel L125-1 

Code des procédures civiles d'exécution, luidt als volgt:  

“Een vereenvoudigde invorderingsprocedure voor geringe schuldvorderingen kan 

worden opgestart door een gerechtsdeurwaarder op verzoek van een schuldeiser voor 

de betaling van een schuld met een contractuele oorzaak, of welke het resultaat is van 

een verbintenis van statutaire aard en voor een som lager dan een bedrag dat bij 

besluit van de Raad van State bepaald wordt.  

Deze procedure vangt aan binnen een termijn van een maand vanaf de verzending 

van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging door de gerechtsdeurwaarder, 

waarbij de schuldenaar wordt uitgenodigd deel te nemen aan deze procedure. Het 

akkoord van de schuldenaar, vastgesteld door de gerechtsdeurwaarder, schorst de 

verjaringstermijn. 

De gerechtsdeurwaarder die de instemming van de schuldeiser en de schuldenaar 

heeft gekregen over het bedrag en de betalingsmodaliteiten, levert zonder enige 

andere formaliteit een uitvoerbare titel af.   

Enige kosten verbonden aan deze procedure vallen exclusief ten laste van de 

schuldeiser. 

Een besluit van de Raad van State stelt de toepassingsmodaliteiten van dit artikel vast, 

met name de regels inzake het voorkomen van belangenconflicten bij de aflevering 

van de uitvoerbare titel door de gerechtsdeurwaarder.”224  

1.2.1. Ratione Materiae  
 

105. De Franse invorderingsprocedure is beperkt tot schulden met een contractuele 

grondslag of schulden die voortvloeien uit een verplichting van wettelijke aard.225 

 
223 N. DECOCK, “Vereenvoudigde invorderingsprocedure voor geringe schuldvorderingen naar Frans recht en 

procedure voor invordering van onbetwiste geldschulden naar Belgisch recht: van hetzelfde laken een broek?”, 

De Gerechtsd. 2016-17, afl. 3-4, (8) 9. 
224 Zie Ibid. 
225 Art. L125-1, eerste lid Code des procédures civiles d'exécution, www.legifrance.gouv.fr/.  

http://www.legifrance.gouv.fr/
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De belangrijkste contractuele schuldvorderingen die in aanmerking komen betreffen 

schulden die voortvloeien uit onbetaalde huurovereenkomsten of bijvoorbeeld schulden die 

ontstaan uit onbetaalde kosten van mede-eigendom.226 Een verplichting van wettelijke 

aard vloeit meestal voort uit de wettelijke status die men verkrijgt als gevolg van een 

beroepsactiviteit.227 Een voorbeeld zijn de verplichte bijdragen aan een pensioenfonds.228 

 

106. Ook moet de schuld vast en opeisbaar zijn. In tegenstelling tot IOS, is het a priori 

onbetwist karakter van de schuld geen voorwaarde in de Franse invorderingsprocedure.229 

Zoals aangehaald bij de bespreking van de huidige IOS-procedure is deze 

toepassingsvoorwaarde niet absoluut (supra nr. 46). 

1.2.2. Ratione Personae 

107. Zowel burgerlijke als ondernemingsschulden kunnen ingevorderd worden via de 

vereenvoudigde procedure.230 De partij tegen wie de procedure wordt ingesteld kan aldus 

de hoedanigheid hebben van een beroepsbeoefenaar of van gewone consument.  

 

108. Dit vormt een belangrijk verschil met de IOS-procedure die zich (nog) niet uitstrekt 

tot consumentenschulden. Hoewel het eerst wel werd vooropgesteld om de Belgische 

procedure ook van toepassing te maken op vorderingen van commerciële én civiele aard, 

heeft enkel de Franse wetgever dit op vandaag effectief verwezenlijkt.231 

1.2.3. Ratione Summae 

109. In de Franse procedure maakt men gebruik van een schulddrempel.  

De schuldvordering in hoofdsom en intresten mag het bedrag van 5.000 euro niet te boven 

gaan.232 Dit is de drempel waarboven niet langer sprake is van een ‘geringe vordering’ die 

in aanmerking komt voor deze procedure.233   

 

 
226 U. SCHREIBER, Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, Dalloz, 2019, 

www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB0004

14%2F2019-02%2FSOMMAIRE, paragraaf 25. 
227 Ibid., paragraaf 26. 
228 J.-L. PUYGAUTHIER, “Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances: encore et toujours la 

déjudiciarisation”, La semaine juridique – notariale et immobilière 2016, (45) 48. 
229 N. DECOCK, “Vereenvoudigde invorderingsprocedure voor geringe schuldvorderingen naar Frans recht en 

procedure voor invordering van onbetwiste geldschulden naar Belgisch recht: van hetzelfde laken een broek?”, 

De Gerechtsd. 2016-17, afl. 3-4, (8) 10. 
230 G. PAYAN, “La nouvelle procédure (française) simplifiée de recouvrement des petites créances: 

considérations comparatives”, Ius & actores 2016, (149) 152. 
231 N. DECOCK, “Vereenvoudigde invorderingsprocedure voor geringe schuldvorderingen naar Frans recht en 

procedure voor invordering van onbetwiste geldschulden naar Belgisch recht: van hetzelfde laken een broek?”, 
De Gerechtsd. 2016-17, afl. 3-4, (8) 9. 
232 Art. R125-1, laatste lid Code des procédures civiles d'exécution, www.legifrance.gouv.fr/. 
233 N. DECOCK, “Vereenvoudigde invorderingsprocedure voor geringe schuldvorderingen naar Frans recht en 

procedure voor invordering van onbetwiste geldschulden naar Belgisch recht: van hetzelfde laken een broek?”, 

De Gerechtsd. 2016-17, afl. 3-4, (8) 10. 

http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414%2F2019-02%2FSOMMAIRE
http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414%2F2019-02%2FSOMMAIRE
http://www.legifrance.gouv.fr/
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110. In de IOS-procedure is geen waardecriterium voorhanden vermits er geen 

maximum op het ingevorderde bedrag is vastgesteld. De schuldeiser kan met gelijk welk 

schuldbedrag een beroep doen op IOS. Ter compensatie gelden er in de Belgische 

procedure wel beperkingen op de in te vorderen intresten en strafbedingen en dit in 

tegenstelling tot de Franse procedure.234   

1.3. Het verloop van het Franse betalingsbevel 

 

1.3.1. De gerechtsdeurwaarder  

111. Ook de Franse gerechtsdeurwaarders beschikken over de exclusieve bevoegdheid 

tot uitvoering van de procedure en zijn dus net zoals de Belgische gerechtsdeurwaarders 

de pioniers van de buitengerechtelijke invorderingsprocedure.235   

 

112. De procedure behoort volgens de Franse wetgever van nature toe aan deze vrije 

beroepers door het minnelijke en participatieve karakter ervan.236 Daarenboven berust het 

vertrouwen van de wetgever in de gerechtsdeurwaarder ook op hun omvangrijke kennis 

van onderhandelingstechnieken die ze gebruiken in hun dagelijkse praktijk.237 

De gerechtsdeurwaarder moet als openbaar en ministerieel ambtenaar de nodige 

waarborgen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid bieden en ziet er bijgevolg op toe dat 

er een billijk evenwicht tussen de partijen tot stand komt.238 

1.3.2. De opstart 

113. De Franse gerechtsdeurwaarder beschikt aldus over de exclusieve bevoegdheid om 

de vereenvoudigde invorderingsprocedure op te starten op verzoek van de 

belanghebbende partij.239 Het initiatief om de procedure aan te vatten ligt dus bij de 

schuldeiser die de gerechtsdeurwaarder rechtstreeks mandateert met zijn schuldvordering. 

 

114. In lijn met de huidige evolutie van digitalisering van juridische geschillen, heeft de 

schuldeiser in deze procedure ook de mogelijkheid om, naast het fysieke verzoek op het 

kantoor van een gerechtsdeurwaarder, de schuldvordering online in te dienen via het 

 
234 Ibid., 9-10. 
235 N. DECOCK, “Vereenvoudigde invorderingsprocedure voor geringe schuldvorderingen naar Frans recht en 

procedure voor invordering van onbetwiste geldschulden naar Belgisch recht: van hetzelfde laken een broek?”, 

De Gerechtsd. 2016-17, afl. 3-4, (8) 10. 
236 U. SCHREIBER, Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, Dalloz, 2019, 

www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB0004
14%2F2019-02%2FSOMMAIRE, paragraaf 11. 
237 Ibid., paragraaf 12. 
238 G. PAYAN, “La nouvelle procédure (française) simplifiée de recouvrement des petites créances: 

considérations comparatives”, Ius & actores 2016, (149) 162. 
239 Art. L125-1, eerste lid Code des procédures civiles d'exécution, www.legifrance.gouv.fr/. 

http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414%2F2019-02%2FSOMMAIRE
http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414%2F2019-02%2FSOMMAIRE
http://www.legifrance.gouv.fr/
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platform CREDICYS240.241 De eisende partij kan er bijgevolg voor kiezen om de 

gerechtsdeurwaarder in het kader van deze procedure online aan te spreken en ook digitaal 

de kenmerken van de vordering te specifiëren.242  

 

115. Na het verzoek van de eisende partij is het aan de gerechtsdeurwaarder om te 

beoordelen of de wettelijke toepassingsvoorwaarden vervuld zijn opdat de vereenvoudigde 

invorderingsprocedure kan worden aangevat. Hiertoe legt de schuldeiser al de 

noodzakelijke elementen voor die de aard van het geschil bepalen, inclusief alle 

rechtvaardigingsstukken van de vordering en het gevorderde bedrag.243  

De gerechtsdeurwaarder kan bijkomend alle bewijsstukken opvragen die hij nuttig acht, 

ter staving van de schuld.244 

1.3.2.1. Geen tussenkomst advocaat 

116. Doordat de tussenkomst van de advocaat in de preliminaire fase een vertragend 

effect zou kunnen hebben op de invorderingsprocedure245, heeft de Franse wetgever 

geopteerd voor een rechtstreekse band tussen de schuldeiser en de 

gerechtsdeurwaarder.246 Een voorafgaande raadpleging van een advocaat is dus geen 

vereiste en dit met het oog op de dubbele ambitie van snelheid en beperking van de kosten 

van de procedure.247  

1.3.3. Uitnodiging schuldenaar 

117. Na de rechtstreekse mandatering door de schuldeiser, nodigt de 

gerechtsdeurwaarder de tegenpartij uit tot de procedure en dit per aangetekend schijven 

 
240 Dit platform is een gedematerialiseerde dienst van de Franse Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders en 

is toegankelijk via de website www.petitescreances.fr.  
241 U. SCHREIBER, Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, Dalloz, 2019, 

www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB0004

14%2F2019-02%2FSOMMAIRE, paragraaf 41. 
242 Ibid., paragraaf 42. 
243 N. DECOCK, “Vereenvoudigde invorderingsprocedure voor geringe schuldvorderingen naar Frans recht en 

procedure voor invordering van onbetwiste geldschulden naar Belgisch recht: van hetzelfde laken een broek?”, 

De Gerechtsd. 2016-17, afl. 3-4, (8) 10. 
244 G. PAYAN, “La nouvelle procédure (française) simplifiée de recouvrement des petites créances: 

considérations comparatives”, Ius & actores 2016, (149) 156. 
245 Dit is ook de kritiek van sommige auteurs op de IOS-procedure. Zie bijvoorbeeld A. BERTHE, “Actualités 

dans le recouvrement de créances entre entreprises” in D. MOUGENOT e.a. (eds.), Questions choisies en droit 

judiciaire, Brussel, Larcier, 2020, (37) 43. 
246 N. DECOCK, “Vereenvoudigde invorderingsprocedure voor geringe schuldvorderingen naar Frans recht en 

procedure voor invordering van onbetwiste geldschulden naar Belgisch recht: van hetzelfde laken een broek?”, 

De Gerechtsd. 2016-17, afl. 3-4, (8) 11. 
247 G. PAYAN, “La nouvelle procédure (française) simplifiée de recouvrement des petites créances: 

considérations comparatives”, Ius & actores 2016, (149) 152. 

http://www.petitescreances.fr/
http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414%2F2019-02%2FSOMMAIRE
http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414%2F2019-02%2FSOMMAIRE
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met ontvangstbewijs248 of per elektronisch verzonden bericht249.250  

 

118. In artikel R125-2 Code des procédures civiles d'exécution staat de verplichte 

informatie die de brief of het elektronisch bericht moet bevatten. Ook hier geldt de 

verplichting een duidelijke omschrijving te geven van de verbintenis waaruit de schuld is 

ontstaan en een specifieke onderbouwing mee te delen van het verschuldigde bedrag in 

hoofdsom en intresten.251 Daarenboven moet de schuldenaar eveneens geïnformeerd 

worden over de mogelijke reactiemogelijkheden op deze uitnodiging en de gevolgen 

hiervan.252 Ook in de Franse procedure maakt men gebruik van standaardformulieren voor 

aanvaarding of weigering die verplicht worden vastgehecht aan de uitnodiging.253 

 

119. De verzending van de uitnodiging is het startpunt voor de termijn van één maand 

waarbinnen de invorderingsprocedure moet zijn voltooid.254 Deze termijn kan niet worden 

verlengd waardoor de Franse wetgever ernaar wil streven om het gewenste herstel van de 

schuldeiser zo snel mogelijk te bereiken.255  

120. Daarenboven kan de schuldenaar vanaf het moment van de verzending geen 

betaling meer verrichten tot op het moment waarop de gerechtsdeurwaarder kennis heeft 

genomen van de uitkomst van de procedure, met name pas op het moment dat er een 

akkoord wordt bereikt over het bedrag van de schuld en de voorwaarden voor betaling.256  

Dit in tegenstelling tot de IOS-procedure waar de integrale betaling van de schuld mogelijk 

is in elke fase van de procedure.257 Een betaling in de Franse procedure is pas denkbaar 

wanneer de schuld wordt erkend door de schuldenaar. Bijgevolg vormt de voorafgaande 

erkenning van het verschuldigde bedrag een essentieel element in de procedure.258 

 
248 Men gebruikt hiervoor standaardbrieven. 
249 De uitnodiging per elektronisch verzonden bericht is mogelijk sinds 1 januari 2020; art. 14 Loi n° 2019-222 

(Fr) 23 maart 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, JO 24 maart 2019, 

www.legifrance.gouv.fr/. 
250 Art. R125-2, eerste lid Code des procédures civiles d'exécution, www.legifrance.gouv.fr/. 
251 Art. R125-2, eerste lid, 3° Code des procédures civiles d'exécution, www.legifrance.gouv.fr/. 
252 Art. R125-2, derde lid, 1° Code des procédures civiles d'exécution, www.legifrance.gouv.fr/. 
253 Art. R125-2, laatste lid Code des procédures civiles d'exécution, www.legifrance.gouv.fr/; Art. 3 Arrêté n° 20 

(Fr) 3 juni 2016 établissant un modèle de lettre et formulaires en matière de procédure simplifiée de 

recouvrement des petites créances, JO 8 juni 2016, www.legifrance.gouv.fr/.  
254 Art. L125-1, tweede lid Code des procédures civiles d'exécution, www.legifrance.gouv.fr/. 
255 U. SCHREIBER, Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, Dalloz, 2019, 

www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB0004

14%2F2019-02%2FSOMMAIRE, paragraaf 53. 
256 Art. R125-7 Code des procédures civiles d'exécution, www.legifrance.gouv.fr/. 
257 N. DECOCK, “Vereenvoudigde invorderingsprocedure voor geringe schuldvorderingen naar Frans recht en 

procedure voor invordering van onbetwiste geldschulden naar Belgisch recht: van hetzelfde laken een broek?”, 

De Gerechtsd. 2016-17, afl. 3-4, (8) 14. 
258 L. LAUVERGNAT, “La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances de l'article 1244-4 du code 

civil: vers une exécution participative?”, Recueil Dalloz 2015, (1860) 1860. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414%2F2019-02%2FSOMMAIRE
http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414%2F2019-02%2FSOMMAIRE
http://www.legifrance.gouv.fr/
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1.3.4. Reactie van de schuldenaar  

121. Het consensueel principe vormt de kern van de Franse procedure. Het is een 

invorderingsprocedure waarin het belang van de schuldenaar centraal staat doordat deze 

zelf kan kiezen om eraan ‘deel te nemen’.259 Dit betekent dat de procedure enkel kan 

worden ingezet en doorlopen wanneer de schuldenaar effectief bereid is de actieve 

medewerking te verlenen aan het onderhandelingsproces. De persoonlijke houding van de 

schuldenaar is zodoende determinerend voor het goede verloop en de succesvolle afloop 

van de invorderingsprocedure.260  

 

122. Na ontvangst van de uitnodiging om deel te nemen, beschikt de schuldenaar over 

de mogelijkheid om de deelneming te weigeren (1.3.4.1.), al dan niet stilzwijgend, of te 

aanvaarden (1.3.4.2.).261 Het akkoord of de weigering kan meegedeeld worden door het 

bijgevoegde standaardformulier262 terug te sturen, of door dit formulier fysiek af te geven 

op het kantoor van de gerechtsdeurwaarder of door verbinding te maken met het digitale 

platform CREDICYS263.264 De gerechtsdeurwaarder neemt kennis van de weigering of de 

instemming en neemt hier schriftelijk, op papier of elektronisch, akte van.265 

1.3.4.1. Weigering  
 

123. De debiteur is dus niet verplicht om deel te nemen aan de procedure en kan de 

participatie uitdrukkelijk weigeren op de hierboven vermelde manieren. Wanneer één 

maand na het verzenden van de brief of het bericht een reactie van de schuldenaar uitblijft, 

wordt dit beschouwd als een impliciete weigering.266   

124. De weigering van de schuldenaar betekent het einde van de 

invorderingsprocedure.267 De schuldeiser beschikt in elk geval van weigering, uitdrukkelijk 

 
259 Ibid. 
260 N. DECOCK, “Vereenvoudigde invorderingsprocedure voor geringe schuldvorderingen naar Frans recht en 

procedure voor invordering van onbetwiste geldschulden naar Belgisch recht: van hetzelfde laken een broek?”, 

De Gerechtsd. 2016-17, afl. 3-4, (8) 14. 
261 Art. R125-2, derde lid Code des procédures civiles d'exécution, www.legifrance.gouv.fr/. 
262 Art. 3 Arrêté n° 20 (Fr) 3 juni 2016 établissant un modèle de lettre et formulaires en matière de procédure 

simplifiée de recouvrement des petites créances, JO 8 juni 2016, www.legifrance.gouv.fr/. 
263 De schuldenaar die ervoor kiest om digitaal te antwoorden, krijgt via de aangetekende brief of het bericht 

een tijdelijke login en wachtwoord om toegang te krijgen tot het CREDICYS-platform; zie art. 2 Décret n° 2016-

285 (Fr) 9 maart 2016 relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, JO 11 maart 

2016, www.legifrance.gouv.fr/; Arrêté n° 21 (Fr) 3 juni 2016 relatif à la mise en œuvre par voie électronique de 

la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, JO 8 juni 2016, www.legifrance.gouv.fr/; U. 

SCHREIBER, Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, Dalloz, 2019, 

www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB0004

14%2F2019-02%2FSOMMAIRE, paragraaf 57. 
264 Art. R125-2, derde lid, 3° Code des procédures civiles d'exécution, www.legifrance.gouv.fr/; P. SANNINO, 
“Une nouvelle procédure simplifiée pour le recouvrement des petites créances”, La semaine juridique 2016, 

(652) 653. 
265 Art. R125-3 Code des procédures civiles d'exécution, www.legifrance.gouv.fr/. 
266 Art. R125-2, derde lid, 4° Code des procédures civiles d'exécution, www.legifrance.gouv.fr/. 
267 Art. R125-5, 1° Code des procédures civiles d'exécution, www.legifrance.gouv.fr/. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414%2F2019-02%2FSOMMAIRE
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of stilzwijgend, nog over de mogelijkheid om naar de rechter te stappen om hier een 

uitvoerbare titel van de schuld te bekomen.268 

1.3.4.2. Instemming  

125. Wanneer de debiteur instemt met de deelneming aan de procedure, is het 

noodzakelijk dat dit uitdrukkelijk gebeurt. Bijgevolg wordt een stilzwijgende aanvaarding, 

die bijvoorbeeld voortvloeit uit de gedeeltelijke spontane betaling van de verschuldigde 

geldsom, niet beschouwd als een instemming tot deelneming.269 

 

126. Het succes van de Franse vereenvoudigde invorderingsprocedure is volledig 

afhankelijk van deze positieve reactie van de schuldenaar op de uitnodiging om deel te 

nemen.270 Vervolgens kan de onderhandelingsfase van start gaan. 

1.3.5. Onderhandeling tot een akkoord 

 

1.3.5.1. Algemeen 

 

127. Na de instemming vangt de onderhandelingsfase aan tussen de 

gerechtsdeurwaarder en de schuldenaar waarbij de gerechtsdeurwaarder uiteindelijk een 

voorstel tot akkoord voorlegt over het bedrag en de betalingsvoorwaarden van de 

verschuldigde som(men).271  

De procedure biedt dus de mogelijkheid voor overleg en onderhandeling tussen de 

gerechtsdeurwaarder en de schuldenaar over het eindbedrag van de schuldvordering en 

de betalingsvoorwaarden ervan.272 De schuldenaar, die actief deelneemt aan de 

onderhandelingen, kan betalingstermijnen trachten te bedingen en bovendien extra kosten 

proberen te beperken of te vermijden.273 De gerechtsdeurwaarder is niet volledig vrij 

aangezien zijn onderhandelingsmarges nauwkeurig zijn vastgelegd door de 

opdrachtgevende schuldeiser. De gerechtsdeurwaarder tracht dus een oplossing te vinden 

voor beide partijen zonder hen samen te brengen.274  

 
268 Art. R125-2, derde lid, 5° Code des procédures civiles d'exécution, www.legifrance.gouv.fr/. 
269 G. PAYAN, “La nouvelle procédure (française) simplifiée de recouvrement des petites créances: 

considérations comparatives”, Ius & actores 2016, (149) 158. 
270 G. PAYAN, “La nouvelle procédure (française) simplifiée de recouvrement des petites créances: 

considérations comparatives”, Ius & actores 2016, (149) 156. 
271 Art. R125-4 Code des procédures civiles d'exécution, www.legifrance.gouv.fr/. 
272 U. SCHREIBER, Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, Dalloz, 2019, 

www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB0004

14%2F2019-02%2FSOMMAIRE, paragraaf 55. 
273 A. MICHIELSENS en L. CHABOT, De modernisering van de functie van gerechtsdeurwaarder. Verslag aan de 
Minister van Justitie, de Heer Koen GEENS, 29 juni 2018, 

https://justitie.belgium.be/sites/default/files/rapport_modernisering_functie_gerechtsdeurwaarder.pdf, 55. 
274  U. SCHREIBER, Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, Dalloz, 2019, 

www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB0004

14%2F2019-02%2FSOMMAIRE, paragraaf 38. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414%2F2019-02%2FSOMMAIRE
http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414%2F2019-02%2FSOMMAIRE
https://justitie.belgium.be/sites/default/files/rapport_modernisering_functie_gerechtsdeurwaarder.pdf
http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414%2F2019-02%2FSOMMAIRE
http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414%2F2019-02%2FSOMMAIRE


 42 

128. De finale datum voor het bereiken van het akkoord is ten laatste één maand na de 

datum van de verzending van de aangetekende brief of het elektronisch bericht.275  

Deze relatief korte termijn is een veruiterlijking van de wil van de Franse wetgever om de 

schuldeiser zo snel mogelijk te laten beschikken over een uitvoerbare titel.276  

Bijgevolg heeft de schuldeiser bij een mislukte onderhandeling weinig tijd verloren om 

vervolgens toch nog een beroep te doen op de gerechtelijke invordering.277 

129. Opdat het snelle karakter van de procedure geen negatieve gevolgen met zich mee 

zou brengen, is het cruciaal dat de schuldenaar na het ontvangen van de uitnodiging tot 

deelneming, deze onmiddellijk aanvaardt zodat er voldoende tijd overblijft voor een 

constructieve onderhandeling over het verschuldigde bedrag en de 

betalingsmodaliteiten.278 

130. Wanneer de onderhandelingen uitmonden in een akkoord, impliceert dit dat de 

schuldenaar de schuld erkent en zich ertoe verbindt deze te betalen.279 Het bedrag van de 

schuldvordering is vanaf dit moment ook niet meer vatbaar voor een betwisting.280  

De schuldenaar zal in deze procedure meer geneigd zijn het akkoord na te leven omdat hij 

hier actief aan heeft meegewerkt.281 Na de formalisering van het akkoord door de 

gerechtsdeurwaarder is er sprake van een succesvolle beëindiging van de 

invorderingsprocedure.282 

1.3.5.2. Mislukte onderhandelingen 
 

131. Het is niet uitgesloten dat het onderhandelingsproces, ondanks het engagement 

van de schuldenaar, toch mislukt, hetzij omdat de schuldenaar weigert akkoord te gaan 

met de voorgestelde modaliteiten door de gerechtsdeurwaarder, hetzij omdat er geen 

akkoord wordt bereikt binnen de gestelde termijn van één maand.  

De invorderingsprocedure zal dan beëindigd worden door een schriftelijke vaststelling 

 
275 Art. R125-2, derde lid, 2° Code des procédures civiles d'exécution, www.legifrance.gouv.fr/. 
276 L. LAUVERGNAT, “La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances de l'article 1244-4 du code 

civil: vers une exécution participative?”, Recueil Dalloz 2015, (1860) 1860. 
277 U. SCHREIBER, Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, Dalloz, 2019, 

www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB0004

14%2F2019-02%2FSOMMAIRE, paragraaf 56. 
278 Ibid. 
279 G. PAYAN, “La nouvelle procédure (française) simplifiée de recouvrement des petites créances: 

considérations comparatives”, Ius & actores 2016, (149) 161. 
280 L. SOUSA, “Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances”, Revue mensuelle lexisnexis 
jurisclasseur 2016, (10) 12. 
281 U. SCHREIBER, Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, Dalloz, 2019, 

www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB0004

14%2F2019-02%2FSOMMAIRE, paragraaf 55. 
282 Art. R125-5, 4° Code des procédures civiles d'exécution, www.legifrance.gouv.fr/. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414%2F2019-02%2FSOMMAIRE
http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414%2F2019-02%2FSOMMAIRE
http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414%2F2019-02%2FSOMMAIRE
http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414%2F2019-02%2FSOMMAIRE
http://www.legifrance.gouv.fr/
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opgemaakt door de gerechtsdeurwaarder.283 De schuldeiser is dan genoodzaakt om een 

beroep te doen op de overheidsrechter voor de invordering van de onbetaalde schuld.284 

1.3.6. Uitvoerbare titel  

 

132. Na de formalisering van het akkoord, levert de gerechtsdeurwaarder aan de 

schuldeiser, zonder enige andere formaliteit in acht te nemen285, een executoriale titel af 

waarin alle stappen voorafgaand aan dit akkoord nog eens worden samengevat.  

De schuldenaar ontvangt eveneens kosteloos een afschrift van deze titel.286 

133. De gerechtsdeurwaarder geeft dit stuk ‘zonder enige andere formaliteit’ af aan de 

schuldeiser.287 Dit impliceert een verwijzing naar het ontbreken van enige rechterlijke 

controle en goedkeuring van de titel. In de Franse procedure is er dus geen rechterlijke 

homologatie vereist opdat de titel, verleend door de gemandateerde gerechtsdeurwaarder, 

uitvoerbaar kan worden verklaard.288 De Franse gerechtsdeurwaarder als initiator van de 

titel beschikt dus zelf over de bevoegdheid om aan de titel uitvoerbare kracht te 

verlenen.289 

134. Dit is een opmerkelijk en belangrijk verschil met de Belgische IOS-procedure.  

Hier is de tussenkomst van een magistraat in de uitvoeringsfase wel vereist. De Belgische 

gerechtsdeurwaarder moet voor de uitvoerbaarverklaring van het pv van niet-betwisting 

een magistraat van het comité CBB aanspreken die de titel zal voorzien van een formulier 

van tenuitvoerlegging na een marginale controle van het correcte verloop van de 

procedure.290  

135. In principe betaalt de schuldenaar, na afgifte van de uitvoerbare titel, de erkende 

verschuldigde bedragen op de in het akkoord overeengekomen wijze. De betaling wordt 

rechtstreeks verricht aan de gerechtsdeurwaarder, die vervolgens het bedrag overmaakt 

 
283 Art. R125-5, 2° en 3° Code des procédures civiles d'exécution, www.legifrance.gouv.fr/; N. DECOCK, 

“Vereenvoudigde invorderingsprocedure voor geringe schuldvorderingen naar Frans recht en procedure voor 
invordering van onbetwiste geldschulden naar Belgisch recht: van hetzelfde laken een broek?”, De Gerechtsd. 

2016-17, afl. 3-4, (8) 13. 
284 N. DECOCK, “Vereenvoudigde invorderingsprocedure voor geringe schuldvorderingen naar Frans recht en 

procedure voor invordering van onbetwiste geldschulden naar Belgisch recht: van hetzelfde laken een broek?”, 

De Gerechtsd. 2016-17, afl. 3-4, (8) 13. 
285 Art. L125-1, derde lid Code des procédures civiles d'exécution, www.legifrance.gouv.fr/. 
286 Art. R125-6 Code des procédures civiles d'exécution, www.legifrance.gouv.fr/. 
287 Art. L125-1, derde lid Code des procédures civiles d'exécution, www.legifrance.gouv.fr/. 
288 G. PAYAN, “La nouvelle procédure (française) simplifiée de recouvrement des petites créances: 
considérations comparatives”, Ius & actores 2016, (149) 160. 
289 N. DECOCK, “Vereenvoudigde invorderingsprocedure voor geringe schuldvorderingen naar Frans recht en 

procedure voor invordering van onbetwiste geldschulden naar Belgisch recht: van hetzelfde laken een broek?”, 

De Gerechtsd. 2016-17, afl. 3-4, (8) 15. 
290 Art. 1394/24, §2 Ger.W. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/


 44 

aan de schuldeiser en dit na aftrek van de invorderingskosten.291  

 

136. De datum waarop de schuldeiser de executoriale titel verkrijgt, komt evenwel niet 

overeen met de datum van de daadwerkelijke betaling van de schuld, aangezien deze 

laatste afhangt van het overeengekomen betalingsschema.292 

1.3.7. Tenuitvoerlegging van de titel 
 

137. Het kan zijn dat de schuldenaar, na de uitvaardiging van de executoriale titel, de 

betalingsregeling die voortvloeit uit het akkoord dat met de gerechtsdeurwaarder is 

onderhandeld, niet respecteert.293 Wanneer deze situatie zich voordoet, staat de 

schuldeiser niet machteloos.294 Op basis van de executoriale titel kan de schuldeiser dan 

overgaan tot gedwongen tenuitvoerlegging van deze titel.295 

138. Om eventuele belangenconflicten te vermijden, voorziet de Franse wetgever dat de 

gerechtsdeurwaarder die instaat voor het afleveren van de executoriale titel in geval van 

akkoord, niet gelast wordt met de tenuitvoerlegging van deze titel en de gedwongen 

invordering van de verschuldigde sommen.296 Deze buffer is ingesteld om mede tegemoet 

te komen aan het uitblijven van enige rechterlijke controle in de procedure.297  

De schuldeiser zal dus een beroep moeten doen op de diensten van een andere 

gerechtsdeurwaarder als de schuldenaar zich niet aan de betalingsregeling houdt. 

 

1.4. De informatisering 

 
139. Zowel de Franse als de Belgische procedure volgen de tendens naar een steeds 

meer doorgedreven digitalisering van procedures. Beide maken gebruik van een 

geïntegreerd informatiesysteem beheerd en gecontroleerd door zowel de Franse als de 

Belgische Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.298 In de Franse 

 
291 U. SCHREIBER, Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, Dalloz, 2019, 

www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB0004

14%2F2019-02%2FSOMMAIRE, paragraaf 66. 
292 G. PAYAN, “La nouvelle procédure (française) simplifiée de recouvrement des petites créances: 
considérations comparatives”, Ius & actores 2016, (149) 161. 
293 U. SCHREIBER, Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, Dalloz, 2019, 

www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB0004

14%2F2019-02%2FSOMMAIRE, paragraaf 70. 
294 G. PAYAN, “La nouvelle procédure (française) simplifiée de recouvrement des petites créances: 

considérations comparatives”, Ius & actores 2016, (149) 160. 
295 P. SANNINO, “Une nouvelle procédure simplifiée pour le recouvrement des petites créances”, La semaine 

juridique 2016, (652) 653. 
296 Art. L125-1, laatste lid Code des procédures civiles d'exécution, www.legifrance.gouv.fr/; art. R125-8 Code 
des procédures civiles d'exécution, www.legifrance.gouv.fr/. 
297 N. DECOCK, “Vereenvoudigde invorderingsprocedure voor geringe schuldvorderingen naar Frans recht en 

procedure voor invordering van onbetwiste geldschulden naar Belgisch recht: van hetzelfde laken een broek?”, 

De Gerechtsd. 2016-17, afl. 3-4, (8) 16. 
298 Ibid. 

http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414%2F2019-02%2FSOMMAIRE
http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414%2F2019-02%2FSOMMAIRE
http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414%2F2019-02%2FSOMMAIRE
http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414%2F2019-02%2FSOMMAIRE
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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invorderingsprocedure wordt gewerkt met het elektronisch communicatieplatform 

‘CREDICYS’299 dat ten dienste staat van de betrokken partijen.300  

140. Beide systemen zijn gebaseerd op gelijkaardige principes zoals de integriteit en 

vertrouwelijkheid van informatie, de beveiligde gegevensuitwisseling, de betrouwbaarheid 

van de identiteit van de partijen, etc.301   

141. Nochtans moeten het CROS en het CREDICYS-platform van elkaar onderscheiden 

worden, mede gelet op het consensueel karakter van de Franse procedure.  

Zowel de schuldeiser, de gerechtsdeurwaarder als de schuldenaar hebben toegang tot het 

CREDICYS-platform en kunnen op deze digitale manier met elkaar communiceren.  

Dit in tegenstelling tot het Belgische CROS dat enkel toegankelijk is voor de 

gerechtsdeurwaarders en de magistraten van het comité CBB. Dit register fungeert enkel 

als geautomatiseerde gegevensbank voor de verzameling van gegevens die nodig zijn om 

het correcte verloop van de procedure te controleren en voor de uitvoerbaarverklaring van 

het proces-verbaal van niet-betwisting.302  

 

142. Vandaag is de dematerialisatie van beide procedures erg opportuun aangezien het 

de snelheid van de invorderingsprocedures in de hand werkt, en daarenboven een bron 

van procedurele vereenvoudiging betekent wat de rechtszekerheid ten goede komt.303 

1.5. De kosten  

143. De invorderingskosten die met de Franse procedure gepaard gaan, worden exclusief 

gedragen door de schuldeiser.304 Dit met uitzondering van de kosten gemaakt voor de 

gedwongen tenuitvoerlegging die wel ten laste zullen vallen van de schuldenaar.305   

 

144. De lage kostprijs van de vereenvoudigde procedure levert voor beide partijen een 

voordeel op. De schuldenaar wordt niet overspoeld met extra invorderingskosten bovenop 

de oorspronkelijke schuld en zal op die manier aangemoedigd worden om deel te nemen 

aan de procedure. Daarnaast beschikt de schuldeiser over de mogelijkheid om voor een 

 
299 Toegankelijk via  www.petitescreances.fr. 
300 Arrêté n° 20 (Fr) 3 juni 2016 établissant un modèle de lettre et formulaires en matière de procédure 

simplifiée de recouvrement des petites créances, JO 8 juni 2016, www.legifrance.gouv.fr/. 
301 Art. 2 Arrêté n° 21 (Fr) 3 juni 2016 relatif à la mise en œuvre par voie électronique de la procédure 

simplifiée de recouvrement des petites créances, JO 8 juni 2016, www.legifrance.gouv.fr/; N. DECOCK, 

“Vereenvoudigde invorderingsprocedure voor geringe schuldvorderingen naar Frans recht en procedure voor 

invordering van onbetwiste geldschulden naar Belgisch recht: van hetzelfde laken een broek?”, De Gerechtsd. 

2016-17, afl. 3-4, (8) 16. 
302 Art. 1394/27, §1, lid 1 Ger.W. 
303 G. PAYAN, “La nouvelle procédure (française) simplifiée de recouvrement des petites créances: 

considérations comparatives”, Ius & actores 2016, (149) 158. 
304 Art. L125-1, vierde lid Code des procédures civiles d'exécution, www.legifrance.gouv.fr/. 
305 Art. L111-8 Code des procédures civiles d'exécution, www.legifrance.gouv.fr/. 

http://www.petitescreances.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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gering bedrag snel een executoriale titel te verkrijgen. 306 In het geval er een mislukking 

van de procedure voorligt, moet de schuldeiser zelfs geen kosten betalen, uitgezonderd de 

kost voor het online indienen van het dossier op het CREDICYS-platform.307  

 

145. In de IOS-procedure is het de schuldenaar die instaat voor de invorderingskosten. 

Wat de kosten betreft liggen de regels in beide procedures dus lijnrecht tegenover elkaar, 

uitgezonderd de uitvoeringskosten die in beide gevallen ten laste vallen van de partij tegen 

wie de tenuitvoerlegging geschiedt.308   

1.6. Vergelijking met IOS 

146. Hoewel beide invorderingsprocedures een vergelijkbare benaming en werking 

delen, maken ze twee onderscheiden systemen uit ingevuld door hun eigen specifieke 

regels.309  

 

147. Het grootste verschil vloeit voort uit de positie van de schuldenaar. De IOS-

procedure berust op het stilzwijgen van de schuldenaar.310 Het gebrek aan reactie 

impliceert hier een gebrek aan betwisting van de schuld wat uiteindelijk aanleiding geeft 

tot het verkrijgen van een uitvoerbare titel.311 Dit in tegenstelling tot de Franse procedure 

die berust op de actieve medewerking van de schuldenaar.312 Het stilzwijgen van de 

schuldenaar wordt in deze procedure opgevat als een impliciete weigering, wat de 

verkrijging van de uitvoerbare titel net belemmert.313 

148. Een ander fundamenteel verschil tussen beide procedures is dat de Franse 

procedure ook van toepassing is verklaard voor consumentenschulden. Om tegemoet te 

komen aan de bezorgdheid over de eerbiediging van de rechten van de schuldenaar, heeft 

de Franse wetgever aanvullende garanties in het systeem ingebouwd. Zo wordt er gewerkt 

met standaardformulieren van uitnodiging, aanvaarding of weigering en moet de 

 
306 U. SCHREIBER, Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, Dalloz, 2019, 

www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB0004

14%2F2019-02%2FSOMMAIRE, paragraaf 71. 
307 Ibid., paragraaf 77. 
308 N. DECOCK, “Vereenvoudigde invorderingsprocedure voor geringe schuldvorderingen naar Frans recht en 

procedure voor invordering van onbetwiste geldschulden naar Belgisch recht: van hetzelfde laken een broek?”, 

De Gerechtsd. 2016-17, afl. 3-4, (8) 14. 
309 Ibid., 16. 
310 G. PAYAN, “La nouvelle procédure (française) simplifiée de recouvrement des petites créances: 

considérations comparatives”, Ius & actores 2016, (149) 155-156. 
311 N. DECOCK, “Vereenvoudigde invorderingsprocedure voor geringe schuldvorderingen naar Frans recht en 

procedure voor invordering van onbetwiste geldschulden naar Belgisch recht: van hetzelfde laken een broek?”, 

De Gerechtsd. 2016-17, afl. 3-4, (8) 14. 
312 G. PAYAN, “La nouvelle procédure (française) simplifiée de recouvrement des petites créances: 

considérations comparatives”, Ius & actores 2016, (149) 155-156. 
313 N. DECOCK, “Vereenvoudigde invorderingsprocedure voor geringe schuldvorderingen naar Frans recht en 

procedure voor invordering van onbetwiste geldschulden naar Belgisch recht: van hetzelfde laken een broek?”, 

De Gerechtsd. 2016-17, afl. 3-4, (8) 14. 

http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414%2F2019-02%2FSOMMAIRE
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schuldenaar volledig op de hoogte zijn van het recht om de betaling te weigeren.314  

 

149. Daarenboven verklaart het consensueel karakter van de procedure, dat wordt 

veruiterlijkt doordat de executoriale titel enkel en alleen kan worden verkregen na een 

succesvolle onderhandeling tussen de partijen, waarom er in de Franse procedure geen 

marginale controle gebeurt door de overheidsrechter. Dit vormt ook een essentieel verschil 

ten opzichte van IOS.315 De Franse procedure vindt dus volledig buitengerechtelijk plaats 

door de exclusieve tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder en zonder tussenkomst van 

een magistraat of advocaat.316  

1.7. Tussenbesluit 
 

150. Doordat de Franse wetgever een rechterlijke tussenkomst uitsluit, tracht deze met 

de vereenvoudigde invorderingsprocedure een evenwicht te bewerkstelligen tussen de 

bescherming van de rechten van de verweerder-schuldenaar en de doeltreffendheid en 

efficiëntie van de procedure.317 

 

151. De voordelen die deze minnelijke procedure met zich meebrengt zijn duidelijk. 

Enerzijds beschikt de schuldeiser over de mogelijkheid om goedkoop en snel in het bezit 

te zijn van een executoriale titel van de schuldvordering, en anderzijds heeft ook de 

schuldenaar baat bij deze procedure aangezien deze geen invorderingskosten moet 

dragen. Daarenboven kunnen ook de spanningen verminderd worden die vaak gepaard 

gaan met betalingskwesties doordat er wordt voorzien in een onderhandeling met een 

derde, met name de gerechtsdeurwaarder.318 

 

Hoofdstuk 2: E-Court 

 

2.1.  Algemeen 

152. Ook in het Nederlandse rechtssysteem worden er alternatieve invorderingspistes 

gezocht en in het leven geroepen om tegemoet te komen aan de aanslepende en kostelijke 

 
314 U. SCHREIBER, Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, Dalloz, 2019, 

www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB0004

14%2F2019-02%2FSOMMAIRE, paragraaf 14. 
315 N. DECOCK, “Vereenvoudigde invorderingsprocedure voor geringe schuldvorderingen naar Frans recht en 

procedure voor invordering van onbetwiste geldschulden naar Belgisch recht: van hetzelfde laken een broek?”, 

De Gerechtsd. 2016-17, afl. 3-4, (8) 16. 
316 G. PAYAN, “La nouvelle procédure (française) simplifiée de recouvrement des petites créances: 

considérations comparatives”, Ius & actores 2016, (149) 154. 
317 C. CHAINAIS, F. FERRAND, L. MAYER en S. GUINCHARD, Procédure civile, Parijs, Dalloz, 2020, 1486. 
318 P. SANNINO, “Une nouvelle procédure simplifiée pour le recouvrement des petites créances”, La semaine 

juridique 2016, (652) 653. 

http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414%2F2019-02%2FSOMMAIRE
http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414&scrll=ENCY%2FPCIV%2FRUB000414%2F2019-02%2FSOMMAIRE
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gerechtelijke invorderingen voor onbetwiste consumentenschulden.319  

 

153. De knelpunten die aanleiding geven tot buitengerechtelijke alternatieven voor de 

gerechtelijke invordering zijn vergelijkbaar met de motieven voor het invoeren van de 

Belgische IOS-procedure.   

2.2. Ratio legis Nederlandse wetgever  

 

2.2.1. Hoge gerechtskosten 

 
154. De buitengerechtelijke invorderingspistes moeten tegemoetkomen aan de hoge 

gerechtskosten. Ook in Nederland wordt het gerechtelijke invorderingstraject gezien als 

een kostelijke aangelegenheid. De hoge invorderingskost, zelfs bij een onbetwiste 

schuldvordering gewezen bij verstek, vormt vaak een hindernis om de gerechtelijke 

procedure daadwerkelijk aan te vangen.320 

 

155. Echter is vanaf 1 januari 2022 deels aan dit probleem tegemoetgekomen omdat de 

Nederlandse wetgever een verlaging van de griffierechten heeft ingevoerd voor zaken met 

een gering financieel belang. Hiervoor waren de hoge griffierechten in zaken met een 

beperkt financieel belang niet proportioneel ten aanzien van de initiële hoofdsom.321  

Door deze wettelijke tussenkomst is het knelpunt voor zaken in eerste aanleg tussen 500 

euro en 5.000 euro gereduceerd.322  

 

2.2.2. Overbelasting van rechterlijke instanties 

156. Daarenboven speelt de overbelasting van de overheidsrechter ook een rol bij het 

ontstaan van laagdrempelige buitengerechtelijke geschillenbeslechting.323 Een groot deel 

van de invordergingszaken die voor de Nederlandse rechter worden gebracht betreffen 

verstekzaken, met name zaken waarover geen betwisting bestaat. In dit geval wil de 

schuldeiser die de vordering aanhangig maakt, snel in het bezit zijn van een executoriale 

titel van de onbetaalde schuld en zal een beroep op de rechter onnodig lang duren en 

 
319 J. DE PAEPE, “Uitbreiding naar een b2c-context?” in J. DE PAEPE (ed.), Invordering van onbetwiste 

geldschulden. Kritische analyse van de nieuwe IOS-procedure (art. 1394/20-1394/27 Ger.W.) en een kijk op de 

eerste praktijkervaringen, Mechelen, Kluwer, 2019, (91) 101. 
320 M. VAN ZANTEN, “Voorstel voor een nieuwe procedure bij onbetwiste vorderingen”, BER 2021, (15) 15. 
321 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK-EN DOCUMENTATIECENTRUM, Quick scan Belgische procedure voor 

Invordering van Onbetwiste Schulden, 2019, 

https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/934/Mem_2019-1__3005_Volledige_tekst_tcm28-

376216.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 37. 
322 Wet nr. 507 (Nl) 29 september 2021 tot wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband 
met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen en het toevoegen van 

een griffierechtcategorie voor hoge geldvorderingen, Stb 29 oktober 2021, www.overheid.nl/. 
323 COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS,  Jaarlijkse rapportage mensenrechten in Nederland. Toegang 

tot het recht, Utrecht, 2018, https://open.overheid.nl/repository/ronl-46abc225-62da-4348-919c-

132ddeb547bc/1/pdf/jaarlijkse-rapportage-over-mensenrechten-in-nederland.pdf, 52. 

https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/934/Mem_2019-1__3005_Volledige_tekst_tcm28-376216.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/934/Mem_2019-1__3005_Volledige_tekst_tcm28-376216.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.overheid.nl/
https://open.overheid.nl/repository/ronl-46abc225-62da-4348-919c-132ddeb547bc/1/pdf/jaarlijkse-rapportage-over-mensenrechten-in-nederland.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-46abc225-62da-4348-919c-132ddeb547bc/1/pdf/jaarlijkse-rapportage-over-mensenrechten-in-nederland.pdf
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kostelijk zijn.324 Wanneer deze eenvoudige routinezaken buitengerechtelijk afgehandeld 

kunnen worden, kan de Nederlandse overheidsrechter - net zoals in België - zich meer 

focussen op zaken van complexe aard of met een groot financieel belang.325 

 

157. Verder in dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven over de omstreden 

Nederlandse e-Court; onder meer het verloop en de werking van de procedure (2.5 –2.6.), 

wat de kritiek inhoudt die ervoor heeft gezorgd dat deze procedure op heden niet meer in 

voege is (2.7.), en welke consumentenwaarborgen zijn ingebouwd in het systeem (2.9.). 

Tot slot wordt nog een korte vergelijking gemaakt met de IOS-procedure (2.10.).  

2.3. Online arbitrage 

158. Nederland heeft geïnvesteerd in de zogenaamde online ‘robotrechtbanken’ voor het 

invorderen van onbetaalde facturen, waarvan e-Court326, Digitrage327 en Arbitrage 

Rechtspraak Nederland328 de drie grootste en bekendste zijn.329 Deze private instanties 

berusten op ongeveer dezelfde werking en spitsen zich toe op eenvoudige 

invorderingszaken. Ze presenteren zich als een goedkoper, sneller en efficiënter digitaal 

alternatief voor de gerechtelijke weg.330 De huidige tendens van een steeds meer 

doorgedreven digitalisering van invorderingsprocedures is dus ook in Nederland sterk 

aanwezig.331 

 

159. E-Court was in verschillende rechtsgebieden actief en is hierdoor veruit de grootste 

online arbitrage-instelling met een afhandeling van ongeveer twintigduizend vonnissen in 

2017.332 Deze online instantie wordt hierna verder besproken.  

E-Court werd in 2009 opgericht als een digitale arbitrage-instelling333 met als opzet 

onafhankelijk en onpartijdig juridische conflicten online te behandelen.334  

 
324 M. VAN ZANTEN, “Voorstel voor een nieuwe procedure bij onbetwiste vorderingen”, BER 2021, (15) 15. 
325 H.W.R. NAKAD-WESTSTRATE en A.W. JONGBLOED, “E-Court: geschillenbeslechting over de digitale 

snelweg”, TvPP 2010, (48) 51. 
326 www.e-court.nl/. 
327 www.digitrage.nl/. 
328 www.arbitragerechtspraak.nl/. 
329 J. DE PAEPE, “Uitbreiding naar een b2c-context?” in J. DE PAEPE (ed.), Invordering van onbetwiste 

geldschulden. Kritische analyse van de nieuwe IOS-procedure (art. 1394/20-1394/27 Ger.W.) en een kijk op de 

eerste praktijkervaringen, Mechelen, Kluwer, 2019, (91) 101. 
330 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK-EN DOCUMENTATIECENTRUM, Geschilbeslechtingsdelta 2019. Over 

verloop en afloop van (potentieel) juridische problemen van burgers, 2020, 

https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3008/Cahier-2020-18-volledige-

tekst.pdf?sequence=9&isAllowed=y, 46. 
331 J. DE PAEPE, “Uitbreiding naar een b2c-context?” in J. DE PAEPE (ed.), Invordering van onbetwiste 

geldschulden. Kritische analyse van de nieuwe IOS-procedure (art. 1394/20-1394/27 Ger.W.) en een kijk op de 
eerste praktijkervaringen, Mechelen, Kluwer, 2019, (91) 101. 
332 Ibid. 
333 E-Court is geen rechtbank, maar een arbitrage-instelling en is aldus een vorm van buitengerechtelijke 

geschillenbeslechting waarbij een derde een bindende beslissing neemt over het geschil. 
334 www.e-court.nl/over-ons/ en T. SPRONKEN, “A court with no face and no place”, NJB 2018, (586) 586. 

http://www.e-court.nl/
http://www.digitrage.nl/
http://www.arbitragerechtspraak.nl/
https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3008/Cahier-2020-18-volledige-tekst.pdf?sequence=9&isAllowed=y
https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3008/Cahier-2020-18-volledige-tekst.pdf?sequence=9&isAllowed=y
http://www.e-court.nl/over-ons/
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Om dit te bewerkstelligen werden online scheidsgerechten335 benoemd die uitspraken doen 

in rechtsgeschillen.336  

De zaken die in de praktijk met e-Court werden opgelost zijn vaak routinezaken en zijn 

dus relatief eenvoudig. Op dit punt probeert de online-instelling zich dan ook te 

onderscheiden door een betaalbare, deskundige en snelle afhandeling aan te bieden voor 

deze zaken aan alle burgers.337 

 

2.3.1. Online Dispute Resolution338 (ODR) 

160. Digitale platforms, zoals e-Court, die op basis van algoritmes een geautomatiseerde 

uitspraak mogelijk maken, vormen een toepassing van Online Dispute Resolution.339  

Deze digitale vorm van geschillenbeslechting is de laatste jaren sterk in opkomst naast de 

klassieke vormen van buitengerechtelijke geschiloplossing (Alternative Dispute Resolution 

of ADR).   

 

E-Court beperkt zich niet tot bepaalde rechtsgebieden en behandelt bijgevolg zaken van 

verschillende juridische materies. Dit heeft de verhouding tussen overheidsrechtspraak en 

buitengerechtelijke geschilbeslechting nog meer op scherp gezet.340 Echter zijn de rechters 

bezorgd omtrent de vraag of de rechtsbescherming van burgers en ondernemingen 

voldoende gewaarborgd is in deze digitale systemen en zodoende hun rechtsbescherming 

niet in het gedrang komt.341 

2.4. Toepassingsgebied 
 

2.4.1. Ratione materiae 

 

161. Geschillen uit verschillende rechtsgebieden komen in aanmerking om door e-Court 

te worden behandeld. Zo kunnen bijvoorbeeld zaken in het domein van het 

contractenrecht, het aansprakelijkheidsrecht, het arbeidsrecht, het huurrecht, het 

burenrecht, het intellectuele-eigendomsrecht, etc. door e-Court worden behandeld.342 

 

 
335 In deze scheidsgerechten zetelen ervaren juristen, zoals bijvoorbeeld: advocaten, rechters, notarissen, 

bedrijfsjuristen, universitair docenten etc. en H.W.R. NAKAD-WESTSTRATE en A.W. JONGBLOED, “E-Court: 

geschillenbeslechting over de digitale snelweg”, TvPP 2010, (48) 48. 
336 www.e-court.nl/over-ons/. 
337 M.B.M. LOOS, “Geschillenbeslechting door e-Court vanuit consumentenrechtelijk perspectief bezien”, WPNR 

2014, (92) 92. 
338 Dit is een vorm van alternatieve geschillenbeslechtiging aangeboden via digitale middelen; E. BAUW, 

“Geschillen als handelswaar. Over cliffhangers en e-Court- soap”, Ars Aequi 2018, (890) 891. 
339 R. HARTENDORP en K. VAN DER KRAATS, “Verschoven panelen: digitale geschilbeslechting en rechterlijke 
conflictoplossing in civiele zaken” in M. DUBELAAR, L. GLAS, A. TERLOUW en M. TER VOERT (eds.), 

Conflictoplossing: het domein van rechters, Deventer, Wolters Kluwer, 2021, (37) 46. 
340 Ibid., 38. 
341 Ibid., 38. 
342 P.E. ERNSTE, “Procederen bij e-Court”, JBPr 2010, (228) 229. 

http://www.e-court.nl/over-ons/
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162. Verder zijn in het Procesreglement e-Court 2017 (infra nr. 165) geen specifieke 

vereisten opgenomen over de aard van schuld. Ook het a priori onbetwist karakter van de 

schuld is geen voorwaarde om de invorderingsprocedure voor e-Court aan te vangen. 

 

2.4.2. Ratione personae 

 

163. Zowel burgerlijke als ondernemingsschulden kunnen ingevorderd worden via e-

Court. Net zoals bij de Franse vereenvoudigde invorderingsprocedure kan de partij tegen 

wie de procedure wordt ingesteld de hoedanigheid hebben van professioneel of van 

consument.343 Een consument is evenwel niet bevoegd om zelf een geschil voor te leggen 

aan e-Court.344 

 

De procedure bij e-Court kan dus gebruikt worden voor het innen van 

consumentenschulden en geldt bijgevolg zowel in de B2B als de B2C-context. 

 

2.4.3. Ratione summae 

164. Vorderingen uit verschillende rechtsgebieden met een relatief lage hoofdsom, zowel 

op tegenspraak als in verstek, komen in aanmerking voor e-Court.345 De Nederlandse e-

Court richt zich dus op routinezaken met een beperkt financieel belang, maar van een 

daadwerkelijke schulddrempel of beperking op intresten en strafbedingen is geen sprake. 

2.5. Het verloop van e-Court 
 

165. Op de website van e-Court is ook een Procesreglement e-Court 2017 geplaatst 

waarin het verloop van de procedure stapsgewijs wordt uiteengezet.346 

 

2.5.1. De keuze voor e-Court 

 

166. De procedure voor e-Court kan enkel worden doorlopen wanneer partijen hier een 

overeenstemming over hebben bereikt. Uit het Procesreglement e-Court 2017 vloeit voort 

dat deze keuze zowel voorafgaand aan het conflict kan worden gemaakt, als nadat het 

conflict is ontstaan.347 Een voorafgaande keuze impliceert dat de procespartijen dit 

schriftelijk hebben afgesproken, met name door een arbitraal beding op te nemen in de 

 
343 Ibid., 228. 
344 SOCIAAL WERK NEDERLAND, Rechtspraak op bestelling?! Stop commerciële rechtspraak, Utrecht, 2018, 

https://schuldinfo.nl/fileadmin/Publicaties/Rechtspraak_op_bestelling_Stop_commerciele_rechtspraak.pdf, 28. 
345 R.C. HARTENDORP, “E-Court een goed initiatief dat zich op de verkeerde punten onderscheidt”, RMThemis 

2014, (117) 117. 
346 Procesreglement e-Court 2017 (Nl), www.e-court.nl/wp-content/uploads/2018/03/Procesreglement-e-Court-

2017_20180201.pdf (hierna: Procesreglement e-Court 2017). 
347 Art. 5 Procesreglement e-Court 2017. 

https://schuldinfo.nl/fileadmin/Publicaties/Rechtspraak_op_bestelling_Stop_commerciele_rechtspraak.pdf
http://www.e-court.nl/wp-content/uploads/2018/03/Procesreglement-e-Court-2017_20180201.pdf
http://www.e-court.nl/wp-content/uploads/2018/03/Procesreglement-e-Court-2017_20180201.pdf
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algemene voorwaarden van hun overeenkomst348 of in een aanvullende overeenkomst.349 

 

167. Wanneer een consument-schuldenaar betrokken is, geldt een beperking van de 

vrijheid om voorafgaand een arbitragebeding op te nemen in de overeenkomst.350  

Dit beding moet voorzien in een termijn van minstens één maand na de schriftelijke 

oproeping waarin de consument het recht krijgt om alsnog te kiezen voor de bevoegde 

overheidsrechter voor de beslechting van het geschil.351 Wanneer deze termijn niet wordt 

voorzien, zal dit worden aangemerkt als onredelijk bezwarend beding.352 Deze opt-out 

vormt een extra consumentenwaarborg die ingeschreven is in het Procesreglement e-Court 

2017. De toegang tot het recht moet immers te allen tijde gegarandeerd worden.353  

 

168. Wanneer een reactie van de schuldenaar uitblijft, vangt de online procedure voor 

e-Court aan die vrijwel geheel elektronisch verloopt.354 In de praktijk gingen de meeste 

zaken naar de digitale rechtbank.355  

 

2.5.2. Opstart procedure 

 

169. Een eisende partij die een onbetaalde schuld wil laten invorderen via e-Court begint 

met een registratie op de website van e-Court en verstuurt vervolgens digitaal gegevens 

over de schuldvordering, de oproeping en andere noodzakelijke rechtvaardigingsstukken. 

Dit heeft tot gevolg dat een procesdossier wordt geopend en de procedure voor e-Court 

officieel wordt opgestart.356 

 

2.5.3. Schriftelijke oproep 

 

170. Wanneer de schuldeiser de goedkeuring krijgt om de schuld via e-Court in te 

vorderen, gaat deze over tot de schriftelijke oproeping van de schuldenaar.357  

 
348 Quasi al de Nederlandse zorgverzekeraars hadden een behandeling door e-Court ingeschreven in hun 

algemene voorwaarden in geval van wanbetaling. Daarenboven hadden ook bol.com en vele telecombedrijven 

de weg naar e-Court gevonden; B. ZEVENBERGEN, “See you in e-Court”, Advocatenblad 2018, (40) 41. 
349 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK-EN DOCUMENTATIECENTRUM, Geschilbeslechtingsdelta 2019. Over 

verloop en afloop van (potentieel) juridische problemen van burgers, 2020, 

https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3008/Cahier-2020-18-volledige-
tekst.pdf?sequence=9&isAllowed=y, 46.  
350 R. HARTENDORP en K. VAN DER KRAATS, “Verschoven panelen: digitale geschilbeslechting en rechterlijke 

conflictoplossing in civiele zaken” in M. DUBELAAR e.a. (eds.), Conflictoplossing: het domein van rechters, 

Deventer, Wolters Kluwer, 2021, (37) 45. 
351 Zie art. 5.1. Procesreglement e-Court 2017. 
352 Art. 6:236, n BW (Nl). 
353 R.C. HARTENDORP, “E-Court een goed initiatief dat zich op de verkeerde punten onderscheidt”, RMThemis 

2014, (117) 121. 
354 B. ZEVENBERGEN, “See you in e-Court”, Advocatenblad 2018, (40) 41. 
355 J. DE PAEPE, “Uitbreiding naar een b2c-context?” in J. DE PAEPE (ed.), Invordering van onbetwiste 

geldschulden. Kritische analyse van de nieuwe IOS-procedure (art. 1394/20-1394/27 Ger.W.) en een kijk op de 

eerste praktijkervaringen, Mechelen, Kluwer, 2019, (91) 101. 
356 Art. 4.3.-4. Procesreglement e-Court 2017. 
357 Art. 4.1. Procesreglement e-Court 2017. 

https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3008/Cahier-2020-18-volledige-tekst.pdf?sequence=9&isAllowed=y
https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3008/Cahier-2020-18-volledige-tekst.pdf?sequence=9&isAllowed=y
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In de oproeping staat een duidelijke omschrijving van het geschil en de specifieke 

vordering en bijkomend wordt de schuldenaar hiermee ook op de hoogte gebracht over 

het verloop van de digitale procedure.358 

 

171. De gerechtsdeurwaarder wordt gelast met het betekenen van de oproep aan de 

schuldenaar.359 De oproep om te verschijnen voor e-Court wordt dus met een 

deurwaardersexploot360 persoonlijk aan de schuldenaar overhandigd.361 Door deze fysieke 

overhandiging kan de gerechtsdeurwaarder een mondelinge toelichting verschaffen bij de 

oproeping. De schuldenaar kan hierna ook contact opnemen met de gerechtsdeurwaarder 

voor een eventuele betalingsregeling en verdere uitleg over de procedure.362  

Het persoonlijk contact dat wordt bewerkstelligd met de debiteur waarborgt ook de 

bescherming van de consument.  

 

172. Hierna krijgt de schuldenaar een inlogcode per e-mail toegestuurd om te kunnen 

inloggen in het procesdossier.363 De verdere communicatie tussen al de partijen gebeurt 

uitsluitend via het online procesdossier.364 

 

2.5.4. Digitaal schriftelijk proces 
 

173. Het digitale proces gaat vervolgens formeel van start wanneer de schuldenaar de 

uitnodiging tot e-Court accepteert of eventueel al voorafgaand contractueel akkoord is 

gegaan met de behandeling via e-Court, en de eisende partij de verschuldigde court fee365 

heeft betaald.366  

 

174. De procespartijen beschikken bij e-Court over de mogelijkheid om in twee 

schriftelijke rondes hun informatie uit te wisselen en hun standpunten kenbaar te maken. 

Dit proces duurt maximaal vier weken.367 Het komt echter niet veel voor dat de schuldenaar 

een online verweer voert.368 In de vele routinezaken die voor e-Court worden gebracht, 

blijft in de meeste gevallen een reactie van de schuldenaar uit en zal de schuldvordering 

bijgevolg onbetwist zijn. Dit heeft tot gevolg dat vervroegd een vonnis bij verstek wordt 

 
358 Art. 4.2. Procesreglement e-Court 2017. 
359 SOCIAAL WERK NEDERLAND, Rechtspraak op bestelling?! Stop commerciële rechtspraak, Utrecht, 2018, 

https://schuldinfo.nl/fileadmin/Publicaties/Rechtspraak_op_bestelling_Stop_commerciele_rechtspraak.pdf, 11. 
360 De oproep kan enkel per deurwaardaardersexploot worden betekend en niet met een aangetekende brief.  
361 SOCIAAL WERK NEDERLAND, Rechtspraak op bestelling?! Stop commerciële rechtspraak, Utrecht, 2018, 

https://schuldinfo.nl/fileadmin/Publicaties/Rechtspraak_op_bestelling_Stop_commerciele_rechtspraak.pdf, 20. 
362 Art. 3.1. Procesreglement e-Court 2017. 
363 Art. 2.3. Procesreglement e-Court 2017. 
364 Art. 3.2. Procesreglement e-Court 2017. 
365 Art. 17.1. Procesreglement e-Court 2017. 
366 H.W.R. NAKAD-WESTSTRATE en A.W. JONGBLOED, “E-Court: geschillenbeslechting over de digitale 

snelweg”, TvPP 2010, (48) 48-49. 
367 Art. 9.1.-9.3. Procesreglement e-Court 2017. 
368 B. ZEVENBERGEN, “See you in e-Court”, Advocatenblad 2018, (40) 41. 

https://schuldinfo.nl/fileadmin/Publicaties/Rechtspraak_op_bestelling_Stop_commerciele_rechtspraak.pdf
https://schuldinfo.nl/fileadmin/Publicaties/Rechtspraak_op_bestelling_Stop_commerciele_rechtspraak.pdf
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verleend aan de eisende partij waarbij de eis wordt toegewezen indien deze niet 

onrechtmatig of ongegrond wordt geacht door het scheidsgerecht.369 Daarenboven kan het 

vonnis ook vervroegd worden uitgesproken wanneer de verweerder de schuldvordering 

erkent en dus niet betwist.370  

 

2.5.5. Gedigitaliseerde besluitvorming 

 

175. In de procedure bij e-Court wordt een standaardvonnis verkregen door de computer 

waarna een arbiter deze titel aftekent.371 In de zaken waarvoor verstek wordt verleend, 

beperkt de arbiter zich tot een snelle controle van de geautomatiseerde formuleringen 

waarin de vordering wordt toegewezen.372 

 

176. Een online mondelinge zitting tussen de partijen is mogelijk bij e-Court, maar is 

hier niet de regel.373 In zaken waar geen betwisting van de vordering voorligt, zal dit dus 

ook overbodig zijn. De nadruk van deze online procedure ligt dus bij de schriftelijke 

afhandeling van de procedure binnen een redelijke termijn.374  

 

177. Het arbitraal vonnis dat uit de procedure bij e-Court voortvloeit, wordt uiteindelijk 

gepubliceerd in het online procesdossier en kan uitvoerbaar worden verklaard.375 Door de 

publicatie wordt de online arbitrageprocedure beëindigd.376  

 

2.5.6. De uitvoerbaarverklaring en tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis 

178. Wanneer de schuldenaar in het ongelijk wordt gesteld en daarbij geen gevolg geeft 

aan het vonnis, zal men overgaan tot tenuitvoerlegging van deze titel. Echter maakt de 

arbitrale uitspraak an sich geen uitvoerbare titel uit waarmee de gerechtsdeurwaarder kan 

overgaan tot gedwongen tenuitvoerlegging.377 Om de executie van het vonnis te bekomen, 

wordt toestemming tot tenuitvoerlegging gevraagd bij de Nederlandse 

voorzieningenrechter.378 Tussen de uitspraak en de toestemming tot tenuitvoerlegging zit 

 
369 Art. 9.4. en 12.2. Procesreglement e-Court 2017. 
370 Art. 9.5. en 12.2. Procesreglement e-Court 2017. 
371 SOCIAAL WERK NEDERLAND, Rechtspraak op bestelling?! Stop commerciële rechtspraak, Utrecht, 2018, 

https://schuldinfo.nl/fileadmin/Publicaties/Rechtspraak_op_bestelling_Stop_commerciele_rechtspraak.pdf, 10. 
372 B. ZEVENBERGEN, “See you in e-Court”, Advocatenblad 2018, (40) 41. 
373 Art. 11.1. Procesreglement e-Court 2017. 
374 R.C. HARTENDORP, “E-Court een goed initiatief dat zich op de verkeerde punten onderscheidt”, RMThemis 

2014, (117) 119-120. 
375 Art. 12.5.-6. Procesreglement e-Court 2017. 
376 Art. 21.1. Procesreglement e-Court 2017. 
377 E. BAUW en J. ROOS, “De rechter in civiele handelszaken in het domein van conflictoplossing: een 
nulmeting” in M. DUBELAAR, L. GLAS, A. TERLOUW en M. TER VOERT (eds.), Conflictoplossing: het domein van 

rechters, Deventer, Wolters Kluwer, 2021, (99) 112; E. BAUW, “Geschillen als handelswaar. Over cliffhangers 

en e-Court- soap”, Ars Aequi 2018, (890) 893. 
378 Art. 13.1. Procesreglement e-Court 2017; art. 1062 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Nl), 

www.overheid.nl/.  

https://schuldinfo.nl/fileadmin/Publicaties/Rechtspraak_op_bestelling_Stop_commerciele_rechtspraak.pdf
http://www.overheid.nl/
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een korte termijn van ongeveer vijf à zes dagen.379 Hiermee wordt heel kort op de bal 

gespeeld en kan de gerechtsdeurwaarder snel overgaan tot het invorderen van de schuld.  

 

Het geven van toestemming tot tenuitvoerlegging moet niet louter worden gezien als een 

formaliteit, maar heeft bovendien ook een rechtsbeschermingsfunctie aangezien de 

Nederlandse rechters in deze fase een marginale controle kunnen uitvoeren op de gevoerde 

procedure voor e-Court.380 Deze toets vormt een eenvoudige procedure waartoe in de 

praktijk snel wordt overgegaan.381   

 

179. Net zoals bij de IOS-procedure bestaat er onenigheid over het summiere karakter 

van de marginale toets door de rechter. Sommige rechtbanken stellen, onder invloed van 

het Europese recht, dat rechters in zaken waar consumenten als ‘zwakkere partij’ bij 

betrokken zijn, een ambtshalve controle moeten voeren op oneerlijke bedingen. Dit geldt 

ook in verstekzaken en heeft als opzet de consumentenbescherming voldoende te 

waarborgen.382  

 

180. De tussenkomst van een gewone rechtbank is dus vereist om het arbitraal vonnis 

te bekrachtigen vooraleer een gerechtsdeurwaarder tot tenuitvoerlegging van deze titel 

kan overgaan.383 

2.6. Besparing op tijd en kosten  
 

2.6.1. Tijd  

181. De snelheid van de invordering met e-Court wordt vooropgesteld als een voordeel 

op de gerechtelijke invorderingsprocedure.384 De procedure bij e-Court eindigt normaliter 

na de twee schriftelijke rondes en heeft bijgevolg een doorlooptijd van ongeveer vier 

 
379 SOCIAAL WERK NEDERLAND, Rechtspraak op bestelling?! Stop commerciële rechtspraak, Utrecht, 2018, 

https://schuldinfo.nl/fileadmin/Publicaties/Rechtspraak_op_bestelling_Stop_commerciele_rechtspraak.pdf, 8. 
380 E. BAUW en J. ROOS, “De rechter in civiele handelszaken in het domein van conflictoplossing: een 

nulmeting” in M. DUBELAAR e.a. (eds.), Conflictoplossing: het domein van rechters, Deventer, Wolters Kluwer, 

2021, (99) 120. 
381 G.-J. DENNEKAMP, “Robotrechter e-Court is een groot en niet transparant zwart gat”, 17 januari 2018, 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2212374-robotrechter-e-court-is-een-groot-en-niet-transparant-zwart-gat; J. 

DE PAEPE, “Uitbreiding naar een b2c-context?” in J. DE PAEPE (ed.), Invordering van onbetwiste geldschulden. 

Kritische analyse van de nieuwe IOS-procedure (art. 1394/20-1394/27 Ger.W.) en een kijk op de eerste 

praktijkervaringen, Mechelen, Kluwer, 2019, (91) 101. 
382 B. ZEVENBERGEN, “See you in e-Court”, Advocatenblad 2018, (40) 43; SOCIAAL WERK NEDERLAND, 

Rechtspraak op bestelling?! Stop commerciële rechtspraak, Utrecht, 2018, 

https://schuldinfo.nl/fileadmin/Publicaties/Rechtspraak_op_bestelling_Stop_commerciele_rechtspraak.pdf, 12. 
383 X, “Robotrechter e-Court in de problemen nu vonnissen niet worden goedgekeurd”, 16 februari 2018, 
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2217642-robotrechter-e-court-in-de-problemen-nu-vonnissen-niet-worden-

goedgekeurd. 
384 R. HARTENDORP en K. VAN DER KRAATS, “Verschoven panelen: digitale geschilbeslechting en rechterlijke 

conflictoplossing in civiele zaken” in M. DUBELAAR e.a. (eds.), Conflictoplossing: het domein van rechters, 

Deventer, Wolters Kluwer, 2021, (37) 45. 

https://schuldinfo.nl/fileadmin/Publicaties/Rechtspraak_op_bestelling_Stop_commerciele_rechtspraak.pdf
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2212374-robotrechter-e-court-is-een-groot-en-niet-transparant-zwart-gat
https://schuldinfo.nl/fileadmin/Publicaties/Rechtspraak_op_bestelling_Stop_commerciele_rechtspraak.pdf
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2217642-robotrechter-e-court-in-de-problemen-nu-vonnissen-niet-worden-goedgekeurd
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2217642-robotrechter-e-court-in-de-problemen-nu-vonnissen-niet-worden-goedgekeurd
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weken.385 De eisende partij kan evenwel vervroegd in het bezit zijn van een vonnis wanneer 

een reactie van de schuldenaar uitblijft en er bijgevolg een onbetwiste schuldvordering 

voorligt (supra nr. 174). Daarenboven kan de gerechtsdeurwaarder na enkele dagen al 

overgaan tot de tenuitvoerlegging van het vonnis (supra nr. 178). Schuldeisers met kleine 

en eenvoudige schuldvorderingen die snel in het bezit willen zijn van een executoriale titel 

zijn dus zeker gebaat met een invordering via e-Court.386 

2.6.2. Kosten  

182. Het Procesreglement e-Court 2017 bepaalt dat de partij die geheel of gedeeltelijk 

in het ongelijk wordt gesteld in principe veroordeeld zal worden in de kosten.387  

Hieruit vloeit voort dat wanneer een onbetwiste schuldvordering voorligt, het de 

schuldenaar is die zal instaan voor de kosten.  

 

183. De partij die de zaak aanhangig maakt bij e-Court dient hiervoor wel een court fee 

te betalen (supra nr. 173).388 Echter is het mogelijk dat deze kost toch in rekening wordt 

gebracht bij de schuldenaar.389 Daarenboven worden de kosten die met deze 

uitvoerbaarverklaring gepaard gaan in rekening gebracht bij de schuldeiser of bij e-Court 

zelf. Deze kosten vallen dus niet ten laste van de schuldenaar.390  

 

184. Wat de griffierechten391 betreft, is e-Court een succesvol alternatief voor de hoge 

griffiekosten bij de overheidsrechter. Zelfs met een recente verlaging van de griffierechten 

in de gerechtelijke sfeer, blijft deze kost bij e-Court aanzienlijk lager met een bedrag van 

slechts 85 euro, exclusief btw, in 2018392.393 Bijkomend worden deze 

arbitragevergoedingen ook nog eens verlaagd in verstekzaken.394 Naast het griffierecht 

krijgt de debiteur zowel bij e-Court als bij de rechter ook nog met andere 

invorderingskosten te maken.395 Toch kunnen naast het lagere griffierecht nog andere 

kosten worden bespaard, omdat er bijvoorbeeld geen verplichte bijstand door een advocaat 

 
385 Art. 12.3. Procesreglement e-Court 2017. 
386 H.W.R. NAKAD-WESTSTRATE en A.W. JONGBLOED, “E-Court: geschillenbeslechting over de digitale 

snelweg”, TvPP 2010, (48) 49. 
387 Art. 17.3. Procesreglement e-Court 2017. 
388 Art. 17.1. Procesreglement e-Court 2017. 
389 SOCIAAL WERK NEDERLAND, Rechtspraak op bestelling?! Stop commerciële rechtspraak, Utrecht, 2018, 

https://schuldinfo.nl/fileadmin/Publicaties/Rechtspraak_op_bestelling_Stop_commerciele_rechtspraak.pdf, 11. 
390 SOCIAAL WERK NEDERLAND, Rechtspraak op bestelling?! Stop commerciële rechtspraak, Utrecht, 2018, 

https://schuldinfo.nl/fileadmin/Publicaties/Rechtspraak_op_bestelling_Stop_commerciele_rechtspraak.pdf, 19. 
391 Dit is bij e-Court de court-fee of de arbitragevergoeding. 
392 www.e-court.nl/wp-content/uploads/2017/10/Arbitragefee-per-1-jan-2017.pdf. 
393 B. VAN RIEL en A. MACRO, “e-Court: zwart gat of lichtend voorbeeld?”, NJB 2019, (1326) 1326. 
394 R.C. HARTENDORP, “E-Court een goed initiatief dat zich op de verkeerde punten onderscheidt”, RMThemis 

2014, (117) 119. 
395 Ibid., 18. 

https://schuldinfo.nl/fileadmin/Publicaties/Rechtspraak_op_bestelling_Stop_commerciele_rechtspraak.pdf
https://schuldinfo.nl/fileadmin/Publicaties/Rechtspraak_op_bestelling_Stop_commerciele_rechtspraak.pdf
http://www.e-court.nl/wp-content/uploads/2017/10/Arbitragefee-per-1-jan-2017.pdf
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vereist is. Het kostenefficiënte karakter van e-Court wordt als grote troef vooropgesteld 

door e-Court zelf.396 

2.7. Kritiek  
 

185. Toch is er vanuit verschillende hoeken kritiek op de digitale, private arbitrage-

instelling. Het gebrek aan transparantie is het belangrijkste en meest voorkomende protest 

dat tegen e-Court is gevoerd. Dit kwam voort uit de niet bekendmaking van de arbiters397 

die zetelen in e-Court en uit het feit dat hun uitspraken, die nauwelijks gemotiveerd 

werden, niet gepubliceerd werden en men bijgevolg niet wist hoe de digitale arbitrage-

instelling tot het oordeel kwam.398 E-court werd hierdoor vergeleken met een ‘groot zwart 

gat’ aangezien niemand op de hoogte was wat er intern effectief gebeurt.399 

 

186. De e-Court-instelling heeft geprobeerd aan deze kritiek tegemoet te komen door de 

namen van de arbiters en een aantal uitspraken openbaar te publiceren op hun website.400 

Dit was echter onvoldoende aangezien de kritiek op en de twijfels over de werkwijze van 

e-Court uiteindelijk ertoe hebben geleid dat in 2018 aan de voorzieningenrechters werd 

opgelegd om geen exequaturs meer te verlenen voor de arbitrale vonnissen van e-Court.401 

Het opzet hiervan was om prejudiciële vragen te stellen aan de Nederlandse Hoge Raad402 

over de ambtshalve toetsing van arbitrale vonnissen in (consumenten)zaken, doch e-Court 

heeft als reactie al de lopende exequaturverzoeken ingetrokken.403 

 

 
396 R. HARTENDORP en K. VAN DER KRAATS, “Verschoven panelen: digitale geschilbeslechting en rechterlijke 

conflictoplossing in civiele zaken” in M. DUBELAAR e.a. (eds.), Conflictoplossing: het domein van rechters, 

Deventer, Wolters Kluwer, 2021, (37) 46. 
397 Enkel de procespartijen waren op de hoogte van de namen van de arbiters; B. ZEVENBERGEN, “See you in 

e-Court”, Advocatenblad 2018, (40) 42. 
398 E. BAUW, “Geschillen als handelswaar. Over cliffhangers en e-Court- soap”, Ars Aequi 2018, (890) 893; B. 

ZEVENBERGEN, “See you in e-Court”, Advocatenblad 2018, (40) 42; G.-J. DENNEKAMP, “Robotrechter e-Court 
is een groot en niet transparant zwart gat”, 17 januari 2018, https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2212374-

robotrechter-e-court-is-een-groot-en-niet-transparant-zwart-gat; SOCIAAL WERK NEDERLAND, Rechtspraak op 

bestelling?! Stop commerciële rechtspraak, Utrecht, 2018, 

https://schuldinfo.nl/fileadmin/Publicaties/Rechtspraak_op_bestelling_Stop_commerciele_rechtspraak.pdf, 28; 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK-EN DOCUMENTATIECENTRUM, Geschilbeslechtingsdelta 2019. Over verloop 

en afloop van (potentieel) juridische problemen van burgers, 2020, 

https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3008/Cahier-2020-18-volledige-

tekst.pdf?sequence=9&isAllowed=y, 46. 
399 G.-J. DENNEKAMP, “Robotrechter e-Court is een groot en niet transparant zwart gat”, 17 januari 2018, 
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2212374-robotrechter-e-court-is-een-groot-en-niet-transparant-zwart-gat. 
400 B. VAN RIEL en A. MACRO, “e-Court: zwart gat of lichtend voorbeeld?”, NJB 2019, (1326) 1330; B. 

ZEVENBERGEN, “See you in e-Court”, Advocatenblad 2018, (40) 42; E. BAUW, “Geschillen als handelswaar. 

Over cliffhangers en e-Court- soap”, Ars Aequi 2018, (890) 893; X, “Robotrechter e-Court in de problemen nu 

vonnissen niet worden goedgekeurd”, 16 februari 2018, https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2217642-

robotrechter-e-court-in-de-problemen-nu-vonnissen-niet-worden-goedgekeurd. 
401 B. ZEVENBERGEN, “See you in e-Court”, Advocatenblad 2018, (40) 40; M. DE BOER en M. DE MONCHY, 

“Kroniek van het burgerlijk procesrecht”, NJB 2019, (2592) 2607. 
402 Dit is het equivalent van het Belgische Hof van Cassatie.  
403 E. BAUW, “Geschillen als handelswaar. Over cliffhangers en e-Court- soap”, Ars Aequi 2018, (890) 893; M. 

DE BOER en M. DE MONCHY, “Kroniek van het burgerlijk procesrecht”, NJB 2019, (2592) 2607; T. SPRONKEN, 

“A court with no face and no place”, NJB 2018, (586) 586; X, “Aandacht voor ‘robotrechter’ e-Court was 

journalistiek, geen complot”, 3 maart 2020, https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2325574-aandacht-voor-

robotrechter-e-court-was-journalistiek-geen-complot. 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2212374-robotrechter-e-court-is-een-groot-en-niet-transparant-zwart-gat
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2212374-robotrechter-e-court-is-een-groot-en-niet-transparant-zwart-gat
https://schuldinfo.nl/fileadmin/Publicaties/Rechtspraak_op_bestelling_Stop_commerciele_rechtspraak.pdf
https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3008/Cahier-2020-18-volledige-tekst.pdf?sequence=9&isAllowed=y
https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3008/Cahier-2020-18-volledige-tekst.pdf?sequence=9&isAllowed=y
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2212374-robotrechter-e-court-is-een-groot-en-niet-transparant-zwart-gat
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2217642-robotrechter-e-court-in-de-problemen-nu-vonnissen-niet-worden-goedgekeurd
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2217642-robotrechter-e-court-in-de-problemen-nu-vonnissen-niet-worden-goedgekeurd
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2325574-aandacht-voor-robotrechter-e-court-was-journalistiek-geen-complot
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2325574-aandacht-voor-robotrechter-e-court-was-journalistiek-geen-complot
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E-Court ziet deze belemmering als een stelselmatige en onrechtmatige tegenwerking 

ingegeven door concurrentiemotieven van de Staat die een aanzienlijke daling ondervond 

van het aantal invorderingszaken.404 Hiervoor wil de instelling de Nederlandse Staat 

aansprakelijk houden voor de ontstane vermogensschade en eisen ze daarenboven een 

rechtzetting van hun erkenning als instelling.405 Echter zijn de vorderingen van e-Court 

vorig jaar in december in een zaak tussen de instelling e-Court en de Raad voor de 

rechtspraak afgewezen omdat er onderling geen overeenkomst werd bereikt.406  

Tot op heden zijn de activiteiten van e-Court als ‘robotrechter’ nog altijd niet heropgestart. 

 

2.7.1. E-Court vs consumentenbescherming 

 

187. Daarenboven worden er ook vraagtekens geplaatst bij het feit of de consument als 

‘zwakkere partij’ wel voldoende bescherming geniet bij e-Court. De procedure voor e-Court 

is niet openbaar voor het publiek. Dit geeft ook aanleiding tot een gebrek aan transparantie 

aangezien men geen controle kan uitvoeren op het verloop van de procedure. Dit feit staat 

op gespannen voet met zaken waarin consumenten betrokken zijn omdat deze 

rechtssubjecten van rechtswege bescherming genieten volgens de regels van het 

consumentenrecht.407 

 

188. Ook wordt gesteld dat de rechtsbescherming onvoldoende gewaarborgd is wanneer 

partijen onderworpen worden aan een geautomatiseerde uitspraak en de partijen daarbij 

niet kunnen achterhalen hoe het algoritme tot de beslissing is gekomen en hoe het dus 

oordeelde over de vordering.408 Zeker in B2C-zaken zal dit een schending vormen van de 

consumentenrechten die rechtsreeks worden ontleend aan het Europese recht409.  

 

2.7.2. Positieve reacties  

 

189. Aan de andere kant zijn de procespartijen die een zaak succesvol hebben afgerond 

via e-Court positief over deze invorderingsmogelijkheid. Meer specifiek worden de 

laagdrempeligheid, de afhandeling van de zaak binnen een redelijke termijn en de geringe 

 
404 Rechtbank Midden-Nederland (NL) 24 mei 2019, nr. C/16/471736, ECLI:NL:RBMNE:2019:2304, 

www.rechtspraak.nl/, 3.2. 
405 Rechtbank Den Haag (NL) 8 december 2021, nr. C-09-58899, ECLI:NL:RBDHA:2021:13245, 

www.rechtspraak.nl/, 2.3., 4.1. en 4.15.-4.17. 
406 Ibid., 4.19 en 5.1. 
407 R. HARTENDORP en K. VAN DER KRAATS, “Verschoven panelen: digitale geschilbeslechting en rechterlijke 
conflictoplossing in civiele zaken” in M. DUBELAAR e.a. (eds.), Conflictoplossing: het domein van rechters, 

Deventer, Wolters Kluwer, 2021, (37) 47. 
408 Ibid., 48. 
409 Richtl.Raad nr. 93/13/EEG, 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, 

Pb.L. 21 april 1993, afl. 95, 29-34 (hierna: Richtlijn Oneerlijke Bedingen). 

http://www.rechtspraak.nl/
http://www.rechtspraak.nl/
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kosten als voordelig ervaren.410  

 

190. Ook de Nederlandse gerechtsdeurwaarders zijn enthousiast over de snellere en 

goedkopere invorderingsmogelijkheid via e-Court. De gerechtsdeurwaarders van het 

grootste kantoor van Nederland (GGN) die op grote schaal met e-Court werkten, zijn 

positief over de effectiviteit van dit buitengerechtelijk initiatief. Via deze invorderingsweg 

kon er meer communicatie met de schuldenaars bewerkstelligd worden en kregen ze op 

deze manier ook meer reactie en mogelijkheden om tot een duurzame oplossing te 

komen.411  

2.8. Robotrechter in België?  

191. De vraag is al gesteld of de ‘robotrechter’ ook in België zijn intrede kan doen om te 

oordelen over onbetaalde (consumenten)schulden.412 Tot op heden zijn er in ons land nog 

geen intenties geweest tot een oprichting van de zogenaamde robotrechtbanken.  

Terecht stelt S. DE SCHRIJVER in zijn bijdrage dat een AI-systeem alleen maar kan 

functioneren op basis van een grote hoeveelheid gegevens waarop de uitspraken worden 

gebaseerd en waaruit kan worden geleerd. In vergelijking met Nederland is de 

digitalisering van juridische beslissingen in België blijven stilstaan. Nog geen 1% van de 

Belgische rechtspraak is terug te vinden in de online databank Juridat. Zolang hier geen 

werk van wordt gemaakt, zal de digitale rechter bij ons onbestaande blijven en zullen 

rechters zich bijvoorbeeld niet kunnen beroepen op de hulp van AI-toepassingen die 

routinezaken voorbereiden of precedenten zoeken.413 

2.9. Consumentenwaarborgen 
 

192. Ook in de invorderingsprocedure bij e-Court zijn er enkele waarborgen ingebouwd 

ter bescherming van de consument. 

 

193. Vooreerst is de opt-out van één maand een belangrijke 

rechtsbeschermingswaarborg. De schuldenaar beschikt dus over een bepaalde 

herroepingstijd om toch nog voor de gerechtelijke invordering te opteren, wat bijdraagt 

aan de vrijwaring van het recht op toegang tot de rechter van consument.414 

 
410 B. VAN RIEL en A. MACRO, “e-Court: zwart gat of lichtend voorbeeld?”, NJB 2019, (1326) 1326. 
411 G.-J. DENNEKAMP, “Robotrechter e-Court is een groot en niet transparant zwart gat”, 17 januari 2018, 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2212374-robotrechter-e-court-is-een-groot-en-niet-transparant-zwart-gat; X, 

“Robotrechter e-Court in de problemen nu vonnissen niet worden goedgekeurd”, 16 februari 2018, 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2217642-robotrechter-e-court-in-de-problemen-nu-vonnissen-niet-worden-
goedgekeurd. 
412 H. LAMON, “Het recht is van de mensen”, 24 januari 2018, www.jubel.be/het-recht-is-van-de-mensen/.  
413 S. DE SCHRIJVER, “Kunstmatige intelligentie in Belgisch recht: een stand van zaken”, Computerrecht 2020, 

afl. 1, (1) 2. 
414 B. VAN RIEL en A. MACRO, “e-Court: zwart gat of lichtend voorbeeld?”, NJB 2019, (1326) 1327. 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2212374-robotrechter-e-court-is-een-groot-en-niet-transparant-zwart-gat
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2217642-robotrechter-e-court-in-de-problemen-nu-vonnissen-niet-worden-goedgekeurd
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2217642-robotrechter-e-court-in-de-problemen-nu-vonnissen-niet-worden-goedgekeurd
http://www.jubel.be/het-recht-is-van-de-mensen/
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194. Vervolgens komt ook het persoonlijk contactmoment met de gerechtsdeurwaarder, 

die de oproep betekent aan de schuldenaar, tegemoet aan een adequate 

rechtsbescherming. De schuldenaar wordt in staat gesteld om een verduidelijking te 

krijgen van de schuldvordering en de procedure bij e-Court, en kan zo beter inschatten 

wat de verwachtingen zijn. De oproeping kan dus niet worden betekend via aangetekende 

brief wat de rechtsbescherming ten goede komt. 

 

195. Tot slot vormt de marginale controle door de rechter ook een 

rechtsbeschermingselement. De rechter toetst bijvoorbeeld of de voorgeschreven 

formaliteiten van de e-Court-procedure zijn nageleefd en of er geen strijdigheid met de 

openbare orde voorligt.415 Echter is hier veel kritiek op in het licht van de Europese regels 

ter bescherming van de consument.   

 

2.10. Vergelijking met IOS 

196. De Nederlandse procedure bij e-Court en de Belgische IOS-procedure hebben veel 

gemeen, maar verschillen toch op bepaalde vlakken van elkaar.   

 

197. Het belangrijkste verschil is dat e-Court zich ook op het terrein begeeft van 

consumentenschulden in tegenstelling tot IOS. Voor de invordering van een onbetaalde 

consumentenschuld kan de schuldeiser dus beroep doen op e-Court.  

 

198. In de IOS-procedure is een tussenkomst van de advocaat in de preliminaire fase 

vereist. Uitsluitend op het verzoek van de advocaat kan de invorderingsprocedure worden 

opgestart. Daarentegen wordt bij e-Court de tussenkomst van een advocaat niet 

voorgeschreven wat een kostenbesparend effect heeft. De eisende partij kan zich 

rechtsreeks registreren op de website van e-Court.   

 

199. De Nederlandse gerechtsdeurwaarders staan bij e-Court in voor de betekening van 

de oproep en de tenuitvoerlegging van het arbitrale vonnis. Net zoals bij IOS zijn deze vrije 

beroepers hiervoor geschikt dankzij hun onafhankelijke positie en deskundigheid op het 

vlak van invordering.  

 

200. Zowel bij IOS als bij e-Court houdt het stilzwijgen van de schuldenaar een gebrek 

aan betwisting van de schuldvordering in wat uiteindelijk aanleiding geeft tot het verkrijgen 

 
415 Art. 1063, eerste lid en 1065, eerste lid Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Nl), www.overheid.nl/. 
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van een uitvoerbare titel. Het gebrek aan reactie van de schuldenaar impliceert dus bij de 

beide invorderingsprocedures een voortzetting van de procedure.  

2.10.1. Marginale rechterlijke controle 

201. Bij zowel de Belgische als de Nederlandse procedure wordt voorzien in een formele 

controle door de rechter. De tussenkomst van een magistraat wordt dus gegarandeerd bij 

de uitvoerbaarverklaring.  

 

202. Echter is er kritiek op het summiere karakter van de toetsing door de 

overheidsrechter. Vele auteurs stellen dat ook bij een routinezaak, zoals het invorderen 

van een onbetwiste consumentenschuld, de rechter ambtshalve moet toetsen of er geen 

onrechtmatig beding (in de algemene voorwaarden) voorligt dat binnen het 

toepassingsgebied van de Europese richtlijn oneerlijke bedingen valt.416 Zaken waarin 

consumenten betrokken zijn worden onder andere beheerst door dwingende Europese 

regels die toezien op een adequate bescherming.417 De vraag is echter of de 

invorderingsprocedure via e-Court vanuit rechtsbeschermingsperspectief wel voldoende 

aanvaardbaar is voor consumenten.418  

 

203. Deze kritiek vinden we ook terug in het debat rond de uitbreiding van de IOS-

procedure naar consumentenschulden. Het knelpunt van de marginale rechterlijke controle 

wordt vaak aangehaald als een belemmering voor de uitbreiding naar consumenten.  

Verder in deze masterproef (deel 3) zal worden onderzocht of de marginale toetsing in lijn 

kan worden gebracht met het Europese fundamentele recht van de consument op een 

doeltreffende rechtsbescherming. 

2.11. Tussenbesluit 
 

204. In Nederland heeft de opkomst van ODR tot op heden al een grote invloed gehad.419 

Een partij die geconfronteerd werd met een onbetaalde schuld, kon tot 2018 via het online 

geautomatiseerd systeem e-Court tegen een relatief lage prijs en binnen een redelijke 

 
416 E. BAUW, “Geschillen als handelswaar. Over cliffhangers en e-Court- soap”, Ars Aequi 2018, (890) 892; H. 

LAMON, “Het recht is van de mensen”, 24 januari 2018, www.jubel.be/het-recht-is-van-de-mensen/; J. DE 

PAEPE, “Uitbreiding naar een b2c-context?” in J. DE PAEPE (ed.), Invordering van onbetwiste geldschulden. 

Kritische analyse van de nieuwe IOS-procedure (art. 1394/20-1394/27 Ger.W.) en een kijk op de eerste 

praktijkervaringen, Mechelen, Kluwer, 2019, (91) 102. 
417 R.C. HARTENDORP, “E-Court een goed initiatief dat zich op de verkeerde punten onderscheidt”, RMThemis 
2014, (117) 120. 
418 E. BAUW, “Geschillen als handelswaar. Over cliffhangers en e-Court- soap”, Ars Aequi 2018, (890) 892. 
419 R. HARTENDORP en K. VAN DER KRAATS, “Verschoven panelen: digitale geschilbeslechting en rechterlijke 

conflictoplossing in civiele zaken” in M. DUBELAAR e.a. (eds.), Conflictoplossing: het domein van rechters, 

Deventer, Wolters Kluwer, 2021, (37) 44. 

http://www.jubel.be/het-recht-is-van-de-mensen/
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termijn een arbitrale (verstek)uitspraak verkrijgen voor de openstaande 

schuldvordering.420 

 

We kunnen spreken van een quasi volledig geautomatiseerd proces. Zowel de omschrijving 

van de feiten, het eventueel uiteenzetten van de standpunten van de partijen, het opstellen 

van de uitspraak en de verdeling in de proceskosten verloopt volledig digitaal.421  

Dit alles realiseert een grote tijdswinst in vergelijking met de gerechtelijke invordering.  

205. In mijn visie kan de digitalisering van invorderingsprocedures op vandaag een grote 

meerwaarde bieden om deze procedures efficiënter en sneller te maken. Zeker in 

eenvoudige routinezaken waar er niet echt sprake is van een ‘beslechting’ van een geschil 

vormt dit een nuttige en efficiënte invorderingspiste voor consumentenschulden. 

 

206. De argumenten die aan bod komen in het e-Court-debat zijn vergelijkbaar met deze 

in de discussie over de uitbreiding van de IOS-procedure naar consumentenschulden.422 

Deze alternatieve invorderingspistes presenteren zich als een sneller, goedkoper en 

efficiënter alternatief dan de gerechtelijke invordering en zetten de relatief geringe kosten 

voor de schuldenaar in de verf.423 

Hoofdstuk 3: Voorstel tot een nieuwe buitengerechtelijke 

invorderingsprocedure in Nederland 
 

3.1. Algemeen 

207. Tot slot zal in dit hoofdstuk worden ingegaan op een voorstel tot een nieuwe 

buitengerechtelijke invorderingsprocedure in Nederland dat is gebaseerd op de Belgische 

IOS-procedure.  

 

208. E-Court heeft zijn werkzaamheden tot op heden nog altijd niet heropgestart en 

bijgevolg beschikt men in Nederland op dit moment niet over een doelmatige procedure 

om snel in het bezit te worden gesteld van een executoriale titel voor een erkende en 

onbetwiste schuldvordering. Echter is er wel nood aan een efficiënte invorderingsprocedure 

die van de nodige waarborgen is verzien en die mede zorgt voor een lastendaling voor 

 
420 Ibid., 58. 
421 H.W.R. NAKAD-WESTSTRATE en A.W. JONGBLOED, “E-Court: geschillenbeslechting over de digitale 

snelweg”, TvPP 2010, (48) 50. 
422 Y. VERBERCKMOES, “Oordeelt een robotrechter straks over achterstallige rekeningen”, 19 januari 2018, 

www.demorgen.be/nieuws/oordeelt-de-robotrechter-straks-over-achterstallige-rekeningen~b159990e/.  
423 J. DE PAEPE, “Uitbreiding naar een b2c-context?” in J. DE PAEPE (ed.), Invordering van onbetwiste 

geldschulden. Kritische analyse van de nieuwe IOS-procedure (art. 1394/20-1394/27 Ger.W.) en een kijk op de 

eerste praktijkervaringen, Mechelen, Kluwer, 2019, (91) 102. 

http://www.demorgen.be/nieuws/oordeelt-de-robotrechter-straks-over-achterstallige-rekeningen~b159990e/
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zowel de schuldeiser als de schuldenaar.424   

 

209. In het licht van deze behoefte pleit men er in Nederland ook voor om een 

gelijkaardige invorderingsprocedure als de Belgische IOS-procedure in te voeren.  

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft vorig jaar een 

model ontwikkeld voor de invordering van onbetwiste schuldvorderingen dat is 

geïnspireerd op IOS.425 Net zoals wordt aangehaald bij de IOS-procedure, biedt deze 

buitengerechtelijke optie de mogelijkheid aan de rechterlijke macht om meer tijd en 

middelen te besteden aan haar kerntaak, namelijk de beslechting van geschillen.426  

De Nederlandse advocaat M. VAN ZANTEN roept op om een wetsvoorstel op dit punt in te 

dienen om het model ontwikkeld door de KBvG effectief te realiseren.427 

 

210. In lijn met de Belgische IOS kiest men ook in deze invorderingsprocedure voor de 

gerechtsdeurwaarder als centrale figuur dankzij diens kenmerken van onpartijdigheid en 

onafhankelijkheid. De gerechtsdeurwaarder is vertrouwd met de invordering van schulden 

en staat hiervoor dagelijks in contact met de schuldenaar en verschaft uitleg waar nodig. 

De gerechtsdeurwaarder wordt bijgevolg geschikt geacht om te garanderen dat de 

belangen van de schuldenaar worden gewaarborgd.428  

 

211. Daarenboven wordt ook in Nederland gesuggereerd om de procedure eerst 

uitsluitend in te voeren voor vorderingen tussen ondernemingen, zoals nu ook geldt bij 

IOS, om daarna bij een succes eventueel uit te breiden naar de invordering van 

consumentenschulden.429 

 

212. Hieronder volgt een beknopte uiteenzetting van de verschillen met de Belgische 

IOS-procedure (3.2.) en de voorziene (consumenten)waarborgen die de 

rechtsbescherming ten goede komen (3.3.). 

 
424 M. VAN ZANTEN, “Voorstel voor een nieuwe procedure bij onbetwiste vorderingen”, BER 2021, (15) 15. 
425 KONINKLIJKE BEROEPSORGANISATIE VAN GERECHTSDEURWAARDERS, Schulden in perspectief. Duurzame 

oplossingen bij schulden, met oog voor alle betrokkenen, 11 maart 2021, www.kbvg.nl/nieuws-en-

opinie/standpunten-en-pre-adviezen/kbvg-position-paper-schulden-in-perspectief, 20. 
426 M. VAN ZANTEN, “Voorstel voor een nieuwe procedure bij onbetwiste vorderingen”, BER 2021, (15) 17. 
427 M. VAN ZANTEN, “Voorstel voor een nieuwe procedure bij onbetwiste vorderingen”, BER 2021, (15) 15. 
428 M. VAN ZANTEN, “Voorstel voor een nieuwe procedure bij onbetwiste vorderingen”, BER 2021, (15) 18; A.W. 
JONGBLOED, “Nederland kan wel degelijk iets leren van de invordering van onbetwiste schulden in België”, BER 

2019, (16) 21. 
429 M. VAN ZANTEN, “Voorstel voor een nieuwe procedure bij onbetwiste vorderingen”, BER 2021, (15) 17; A.W. 

JONGBLOED, “Nederland kan wel degelijk iets leren van de invordering van onbetwiste schulden in België”, BER 

2019, (16) 21. 

http://www.kbvg.nl/nieuws-en-opinie/standpunten-en-pre-adviezen/kbvg-position-paper-schulden-in-perspectief
http://www.kbvg.nl/nieuws-en-opinie/standpunten-en-pre-adviezen/kbvg-position-paper-schulden-in-perspectief
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3.2. Verschillen met IOS 

213. Het ontwikkeld model verschilt op enkele vlakken van de IOS-procedure.  

 

214. In het Nederlandse model wordt er niet voorzien in de tussenkomst van een 

advocaat. De schuldeiser overhandigt de onbetaalde factuur rechtstreeks aan de 

gerechtsdeurwaarder.430 De gerechtsdeurwaarder wordt dus van begin tot eind belast met 

de invorderingszaak.431 Dit wordt verantwoord door een grote transparantie die met de 

invorderingsprocedure wordt bewerkstelligd en de onderwerping van de 

gerechtsdeurwaarders aan het tuchtrecht.432  

 

215. Ook de termijn waarbinnen de schuldenaar na de betekening kan reageren, zal 

waarschijnlijk verschillen van de Belgische procedure. Nederlandse auteurs stellen een 

termijn van twee weken voor. De reactiemogelijkheden komen overeen met IOS, met 

name de schuldvordering betalen, een verzoek tot betalingsfaciliteiten of een betwisting 

van de schuld voorleggen.433   

 

216. Wanneer een reactie van de schuldenaar uitblijft, stelt de gerechtsdeurwaarder, 

zoals bij IOS, een proces-verbaal van niet-betwisting op van de schuldvordering.434  

Een ander opmerkelijk en belangrijk verschil is dat het Nederlandse model niet voorziet in 

de tussenkomst van een magistraat voor de uitvoerbaarverklaring.  

De gerechtsdeurwaarder staat zelf in voor het verlenen van de executoriale titel die bestaat 

uit het proces-verbaal en de betekende factuur.435 De gemandateerde 

gerechtsdeurwaarder staat dus in voor zowel het afleveren van de uitvoerbare titel als de 

tenuitvoerlegging van deze titel en de gedwongen invordering van de verschuldigde 

sommen.436 In de Nederlandse invorderingsprocedure wordt dus niet voorzien in een 

marginale rechterlijke controle op de formaliteiten van de procedure. 

 
430 KONINKLIJKE BEROEPSORGANISATIE VAN GERECHTSDEURWAARDERS, Schulden in perspectief. Duurzame 

oplossingen bij schulden, met oog voor alle betrokkenen, 11 maart 2021, www.kbvg.nl/nieuws-en-

opinie/standpunten-en-pre-adviezen/kbvg-position-paper-schulden-in-perspectief, 20. 
431 M. VAN ZANTEN, “Voorstel voor een nieuwe procedure bij onbetwiste vorderingen”, BER 2021, (15) 17. 
432 A.W. JONGBLOED, “Nederland kan wel degelijk iets leren van de invordering van onbetwiste schulden in 
België”, BER 2019, (16) 19. 
433 A.W. JONGBLOED, “Nederland kan wel degelijk iets leren van de invordering van onbetwiste schulden in 

België”, BER 2019, (16) 19; KONINKLIJKE BEROEPSORGANISATIE VAN GERECHTSDEURWAARDERS, Schulden 

in perspectief. Duurzame oplossingen bij schulden, met oog voor alle betrokkenen, 11 maart 2021, 

www.kbvg.nl/nieuws-en-opinie/standpunten-en-pre-adviezen/kbvg-position-paper-schulden-in-perspectief, 20; 

M. VAN ZANTEN, “Voorstel voor een nieuwe procedure bij onbetwiste vorderingen”, BER 2021, (15) 16. 
434 M. VAN ZANTEN, “Voorstel voor een nieuwe procedure bij onbetwiste vorderingen”, BER 2021, (15) 16. 
435 A.W. JONGBLOED, “Nederland kan wel degelijk iets leren van de invordering van onbetwiste schulden in 

België”, BER 2019, (16) 19; KONINKLIJKE BEROEPSORGANISATIE VAN GERECHTSDEURWAARDERS, Schulden 
in perspectief. Duurzame oplossingen bij schulden, met oog voor alle betrokkenen, 11 maart 2021, 

www.kbvg.nl/nieuws-en-opinie/standpunten-en-pre-adviezen/kbvg-position-paper-schulden-in-perspectief, 20; 

M. VAN ZANTEN, “Voorstel voor een nieuwe procedure bij onbetwiste vorderingen”, BER 2021, (15) 17. 
436 Nota naar aanleiding van het verslag tot wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband 

met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen, Staten-Generaal 

http://www.kbvg.nl/nieuws-en-opinie/standpunten-en-pre-adviezen/kbvg-position-paper-schulden-in-perspectief
http://www.kbvg.nl/nieuws-en-opinie/standpunten-en-pre-adviezen/kbvg-position-paper-schulden-in-perspectief
http://www.kbvg.nl/nieuws-en-opinie/standpunten-en-pre-adviezen/kbvg-position-paper-schulden-in-perspectief
http://www.kbvg.nl/nieuws-en-opinie/standpunten-en-pre-adviezen/kbvg-position-paper-schulden-in-perspectief
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3.3. Consumentenwaarborgen 

217. In de voorgestelde Nederlandse procedure zijn ook een aantal waarborgen 

ingebouwd ter bescherming van de schuldenaar.  

 

218. De gerechtsdeurwaarder staat in voor de betekening van een aanmaning tot betalen 

aan de schuldenaar, samen met een eenvoudig standaard reactieformulier en een kopie 

van de openstaande facturen.437 De informatieplicht van de gerechtsdeurwaarder die wordt 

veruiterlijkt in een persoonlijke en mondelinge toelichting aan de debiteur over de aard en 

de gevolgen van de procedure en het gebruik van standaardformulieren, waarborgen de 

belangen van de schuldenaar.438  

 

219. Ook bij de Nederlandse buitengerechtelijke invorderingsprocedure wordt 

voorgesteld om te werken met begrensde tarieven voor bijkomende kosten en intresten. 

Op die manier wordt de schuldenaar beschermd tegen hoogoplopende invorderingskosten 

bovenop de hoofdsom.439  

 

220. Om een adequate rechtsbescherming te waarborgen is het ook belangrijk dat de 

schuldenaar over de mogelijkheid beschikt om zich te onttrekken aan de 

buitengerechtelijke procedure en de zaak eventueel voor te leggen aan de rechter.440 

Vooreerst beschikt de schuldenaar na de betekening over de mogelijkheid om een 

betwisting van de schuld voor te leggen waardoor de procedure zijn voorwerp verliest en 

eindigt. De schuldeiser kan dan eventueel opteren voor de gerechtelijke weg om de 

schuldvordering te innen.441 Daarenboven beschikt de schuldenaar over de ultieme 

waarborg om verzet in te stellen bij de rechter ten gronde tegen de executoriale titel.  

Het recht op toegang tot de rechter blijft op deze manier optimaal gewaarborgd.442  

 

 
Tweede Kamer 2020-21, nr. 6, 

www.eerstekamer.nl/behandeling/20200923/nota_naar_aanleiding_van_het_2/document3/f=/vlcdfr4ku4z8.pdf

, 6. 
437 A.W. JONGBLOED, “Nederland kan wel degelijk iets leren van de invordering van onbetwiste schulden in 

België”, BER 2019, (16) 19; KONINKLIJKE BEROEPSORGANISATIE VAN GERECHTSDEURWAARDERS, Schulden 
in perspectief. Duurzame oplossingen bij schulden, met oog voor alle betrokkenen, 11 maart 2021, 

www.kbvg.nl/nieuws-en-opinie/standpunten-en-pre-adviezen/kbvg-position-paper-schulden-in-perspectief, 20; 

M. VAN ZANTEN, “Voorstel voor een nieuwe procedure bij onbetwiste vorderingen”, BER 2021, (15) 16. 
438 A.W. JONGBLOED, “Nederland kan wel degelijk iets leren van de invordering van onbetwiste schulden in 

België”, BER 2019, (16) 21. 
439 KONINKLIJKE BEROEPSORGANISATIE VAN GERECHTSDEURWAARDERS, Schulden in perspectief. Duurzame 

oplossingen bij schulden, met oog voor alle betrokkenen, 11 maart 2021, www.kbvg.nl/nieuws-en-

opinie/standpunten-en-pre-adviezen/kbvg-position-paper-schulden-in-perspectief, 20; M. VAN ZANTEN, 

“Voorstel voor een nieuwe procedure bij onbetwiste vorderingen”, BER 2021, (15) 17. 
440 M. VAN ZANTEN, “Voorstel voor een nieuwe procedure bij onbetwiste vorderingen”, BER 2021, (15) 18. 
441 Ibid., 17. 
442 A.W. JONGBLOED, “Nederland kan wel degelijk iets leren van de invordering van onbetwiste schulden in 

België”, BER 2019, (16) 19-20; M. VAN ZANTEN, “Voorstel voor een nieuwe procedure bij onbetwiste 

vorderingen”, BER 2021, (15) 17. 

http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20200923/nota_naar_aanleiding_van_het_2/document3/f=/vlcdfr4ku4z8.pdf
http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20200923/nota_naar_aanleiding_van_het_2/document3/f=/vlcdfr4ku4z8.pdf
http://www.kbvg.nl/nieuws-en-opinie/standpunten-en-pre-adviezen/kbvg-position-paper-schulden-in-perspectief
http://www.kbvg.nl/nieuws-en-opinie/standpunten-en-pre-adviezen/kbvg-position-paper-schulden-in-perspectief
http://www.kbvg.nl/nieuws-en-opinie/standpunten-en-pre-adviezen/kbvg-position-paper-schulden-in-perspectief
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221. Tot slot wordt er ook voorzien in een centraal register, ingericht door de KBvG, 

waarin alle relevante gegevens en documenten met betrekking tot het verloop van de 

procedure worden geregistreerd. Zo wordt voorzien in een eenvoudige controle zodat de 

gerechtsdeurwaarders op de correcte wijze en binnen hun bevoegdheid handelen.443 

 

222. Kort, deze Nederlandse buitengerechtelijke invorderingsprocedure, geïnspireerd op 

de Belgische IOS, voorziet in een enkele doeltreffende waarborgen ter bescherming van 

de schuldenaar. 

3.4. Ambtshalve rechterlijke toets noodzakelijk?  

223. Net zoals bij de IOS-procedure en e-Court botst men hier op dezelfde bezwaren dat 

een verplichte ambtshalve toets op oneerlijke bedingen noodzakelijk is in 

consumentenzaken. Echter is er bij dit voorstel van de KBvG helemaal niet voorzien in een 

rechterlijke tussenkomst, in tegenstelling tot e-Court en IOS waar de rechter wel een 

summiere controle uitvoert. Dit kan problematisch worden als men beslist de procedure 

ook toepasselijk te maken voor consumentenschulden.444 Evenwel zou het een gemiste 

kans zijn voor alle onbetwiste vorderingen van ondernemingen op particulieren aangezien 

de meeste vorderingen zich in deze B2C-context situeren.445  

 

224. M. VAN ZANTEN stelt zelfs voor om de gerechtsdeurwaarder de bevoegdheid te 

verlenen deze toets uit te voeren om na te gaan of er sprake is van een onrechtmatig en 

oneerlijk beding, zoals een te hoge interest of invorderingskost. De verantwoording 

hiervoor betreft de vaststelling dat de rechterlijke controle op oneerlijke bedingen in 

eenvoudige verstekzaken snel wordt afgehandeld en deze in de praktijk bovendien meestal 

gebeurt door medewerkers van de griffie en dus zelden door de rechter zelf.446  

 

225. In deel 3 zal concreet worden onderzocht of deze ambtshalve toets effectief altijd 

noodzakelijk is in zaken waarin consumenten betrokken zijn of dat er uitzonderingen 

mogelijk zijn bij eenvoudige routinezaken waar geen betwisting van de vordering voorligt.  

 
443 A.W. JONGBLOED, “Nederland kan wel degelijk iets leren van de invordering van onbetwiste schulden in 

België”, BER 2019, (16) 19. 
444 M. VAN ZANTEN, “Voorstel voor een nieuwe procedure bij onbetwiste vorderingen”, BER 2021, (15) 18. 
445 Ibid., 18-19. 
446 A.W. JONGBLOED, “Nederland kan wel degelijk iets leren van de invordering van onbetwiste schulden in 

België”, BER 2019, (16) 20; M. VAN ZANTEN, “Voorstel voor een nieuwe procedure bij onbetwiste vorderingen”, 

BER 2021, (15) 19. 
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DEEL 3: Het Europese consumentenbeleid toegepast op de 
uitbreiding van IOS naar consumenten 
 

Hoofdstuk 1: Een debat dat aanleiding geeft tot verdeelde meningen 
 

226. In de rechtsleer heerst er veel onenigheid over de vraag of een uitbreiding van de 

huidige IOS-procedure naar consumentenschulden al dan niet wenselijk is.  

Deze onenigheid wordt duidelijk geschetst in de discussie tussen A.-L. VERBEKE en P. 

CAMBIE en B. PONET. Het zwaartepunt van de discussie ligt op het ontbreken van een 

ambtshalve rechterlijke controle van oneerlijke bedingen in de IOS-procedure.447 

 

227. Professor A.-L. VERBEKE pleit voor een efficiënte en ethische minnelijke invordering 

van consumentenschulden en kijkt hiervoor naar de uitbreiding van IOS.448  

De gerechtsdeurwaarders, als ervaringsdeskundigen op het vlak van schuldinvordering, 

zijn volgens hem geschikt om het efficiënte en ethische karakter van deze minnelijke 

invordering te waarborgen.449 In de uitbreiding van IOS naar consumentenschulden stelt 

hij echter vast dat extra waarborgen noodzakelijk zijn. Zo moet er een consequente 

naleving van de regelgeving over onrechtmatige bedingen bewerkstelligd worden. 

Daarenboven zijn ook expliciete regels over de plafonnering van verwijlintresten 

noodzakelijk. De gerechtsdeurwaarder, als onafhankelijke en onpartijdige openbare 

ambtenaar, moet toezien op een strikte naleving van deze regels en waarborgen dat er 

geen onevenredige kosten uit betalingsachterstanden voortvloeien.450 

 

228. Daarentegen wijzen P. CAMBIE en B. PONET op het feit dat het Europese Hof van 

Justitie voorziet in een plicht tot ambtshalve rechterlijke toetsing van onrechtmatige 

bedingen in alle zaken waarin consumenten betrokken zijn.451 Het Hof voert een eigen 

beleid dat erop gericht is consumenten als ‘zwakkere partij’ in een overeenkomst 

daadwerkelijk te beschermen.452 Volgens deze auteurs is een uitbreiding van de IOS-

procedure naar consumentenschulden bijgevolg niet mogelijk, aangezien er in de huidige 

IOS-procedure niet wordt voorzien in een adequate rechterlijke bescherming, met name 

een ambtshalve toetsing door de rechter van oneerlijke contractuele bedingen in de 

overeenkomst.453 Zonder een actieve en strenge tussenkomst van de rechter, overheerst 

 
447 Over het algemeen is de tegenstelling goed te zien tussen de verschillende beroepsgroepen die in de IOS-

procedure tussenkomen. De advocaten zijn meestal radicaal tegen een uitbreiding van IOS en dit in 

tegenstelling tot de gerechtsdeurwaarders die wel voor een uitbreiding zijn. 
448 A.-L. VERBEKE, “Efficiënt en ethisch minnelijk invorderen: een paradigmashift”, RW 2019-20.  
449 Ibid., 806. 
450 Ibid., 810. 
451 P. CAMBIE en B. PONET, “IOS-procedure en onrechtmatige bedingen: gerechtsdeurwaarder versus rechter”, 
RW 2019-20, (1402) 1402. 
452 R. STEENNOT, “De bescherming van de consument door het Hof van Justitie: een brug te ver?”, TPR 2017, 

(81) 81. 
453 P. CAMBIE en B. PONET, “IOS-procedure en onrechtmatige bedingen: gerechtsdeurwaarder versus rechter”, 

RW 2019-20, (1402) 1402. 
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de bekommernis dat consumenten minder bescherming zullen genieten dan waarop ze 

daadwerkelijk recht hebben.454 

 

1.1. Summiere tussenkomst in IOS 
 

229. Zoals vermeld in deel 1, voorziet de IOS-procedure wel in een marginale formele 

rechterlijke tussenkomst die geldt als voorwaarde voor de tenuitvoerlegging van het pv 

van niet-betwisting. In concreto wordt een summiere toets bewerkstelligd door de rechter 

om na te gaan of de wettelijke voorwaarden van de IOS-procedure zijn nageleefd.  

 

230. Het Grondwettelijk Hof heeft in 2018 de huidige IOS-procedure gevalideerd en 

stelde in de uitspraak dat “het gewaarborgde grondrecht op effectieve rechterlijke 

bescherming niet wordt aangetast door het ontbreken van een voorafgaande rechterlijke 

toetsing, aangezien de schuldvorderingen in dit stadium van de invorderingsprocedure nog 

niet het voorwerp van een betwisting uitmaken”.455 Het ontbreken van een inhoudelijke 

rechterlijke controle is volgens het Grondwettelijk Hof dus verantwoord door het feit dat 

de schuldenaar in de IOS-procedure geen betwisting van de schuldvordering voorlegt.  

 

231. Om een beoordeling te maken of de afwezigheid van een rechterlijke inhoudelijke 

controle bij uitbreiding van de IOS-procedure naar consumentenschulden verantwoord kan 

blijven, moet grondiger gekeken worden naar de Europese regelgeving en jurisprudentie 

van het Hof van Justitie inzake oneerlijke contractuele bedingen. 

Hoofdstuk 2: Europese invloed inzake consumentenbescherming 
 

2.1. Richtlijn Oneerlijke Bedingen 
 

232. De bescherming van consumenten wordt heel belangrijk geacht binnen de Europese 

Unie. In de loop van de voorbije decennia heeft de Europese wetgever enkele 

verordeningen en vele richtlijnen uitgevaardigd met als doel een steeds verdere 

bescherming voor consumenten te bewerkstelligen.456  

 
454 A. MICHIELSENS en L. CHABOT, De modernisering van de functie van gerechtsdeurwaarder. Verslag aan de 

Minister van Justitie, de Heer Koen GEENS, 29 juni 2018, 

https://justitie.belgium.be/sites/default/files/rapport_modernisering_functie_gerechtsdeurwaarder.pdf, 51. 
455 GwH 31 mei 2018, nr. 62/2018, 154, overw. B.79.4. 
456 H. LAMON en S. VERHERSTRAETEN, “De uitbreiding van de procedure ‘invordering van onbetwiste 

geldschulden’ naar B2C-relaties wordt betwist”, Brussel, Orde van Vlaamse Balies, 16 juni 2020, 

www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Nieuws/Nota-OVB-De-uitbreiding-
van-de-IOS-procedure-naar-B2C-relaties-wordt-betwist_20200616.pdf, 16; J. DE PAEPE, “Uitbreiding naar een 

b2c-context?” in J. DE PAEPE (ed.), Invordering van onbetwiste geldschulden. Kritische analyse van de nieuwe 

IOS-procedure (art. 1394/20-1394/27 Ger.W.) en een kijk op de eerste praktijkervaringen, Mechelen, Kluwer, 

2019, (91) 93; R. STEENNOT, “De bescherming van de consument door het Hof van Justitie: een brug te ver?”, 

TPR 2017, (81) 83. 

https://justitie.belgium.be/sites/default/files/rapport_modernisering_functie_gerechtsdeurwaarder.pdf
http://www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Nieuws/Nota-OVB-De-uitbreiding-van-de-IOS-procedure-naar-B2C-relaties-wordt-betwist_20200616.pdf
http://www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Nieuws/Nota-OVB-De-uitbreiding-van-de-IOS-procedure-naar-B2C-relaties-wordt-betwist_20200616.pdf
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233. Een belangrijke richtlijn is de Europese Richtlijn Oneerlijke Bedingen, ingevoerd in 

1993, die voorziet in de bescherming van consumenten in de Europese Unie tegen 

oneerlijke bedingen in overeenkomsten.457 Ook de Belgische wetgever voorzag, zelfs al 

voor de invoering van de Europese regeling inzake oneerlijke bedingen, in een omvangrijke 

bescherming voor consumenten tegen oneerlijke contractuele bedingen.458  

 

234. Uit Richtlijn 93/13 vloeit voert dat de lidstaten van de Europese Unie moeten 

waarborgen dat in overeenkomsten gesloten met consumenten geen oneerlijke bedingen 

zijn ingeschreven.459 Het is belangrijk om te voorzien in een adequate 

consumentenbescherming tegen het potentiële misbruik van de machtspositie van de 

verkoper.460 De lidstaten moeten hiervoor over passende en adequate rechtsmiddelen 

beschikken die de toepassing van onrechtmatige bedingen in 

consumentenovereenkomsten kunnen tegengaan.461  

 

235. Een beding wordt als oneerlijk gekwalificeerd wanneer het tot gevolg heeft dat de 

rechten en plichten van de partijen die voortvloeien uit de overeenkomst disproportioneel 

zijn en dit ten nadele van de consument.462 Specifiek toegepast op de IOS-procedure 

betekent dit dat er moet worden toegezien op het feit dat er geen excessieve 

schadebedingen of interestbedingen in geval van laattijdige betaling in de overeenkomsten 

zijn opgenomen. 

2.2. Het consumentenbeleid van het Hof van Justitie 
 

236. De rechtspraak van het Hof van Justitie heeft een aanzienlijke invloed op het 

procesrecht van de lidstaten in consumentenzaken.463 Het Hof voert een eigen beleid dat 

erop gericht is consumenten een daadwerkelijke bescherming te bieden en ziet er ook 

strikt op toe dat deze bescherming effectief gegarandeerd is.464 Bovendien creëert het Hof 

van Justitie bepaalde bijkomende verplichtingen voor ondernemingen en nationale rechters 

die niet expliciet in de Europese wetgeving ingeschreven zijn.465  

 
457 Richtlijn Oneerlijke Bedingen. 
458 Wet 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, BS 
29 augustus 1991. 
459 Overw. 4 Richtlijn Oneerlijke Bedingen. 
460 Overw. 9 Richtlijn Oneerlijke Bedingen. 
461 Overw. 24 Richtlijn Oneerlijke Bedingen. 
462 Art. 3.1. Richtlijn Oneerlijke Bedingen en art. I.8, 22° WER. 
463 J. DE PAEPE, “Uitbreiding naar een b2c-context?” in J. DE PAEPE (ed.), Invordering van onbetwiste 

geldschulden. Kritische analyse van de nieuwe IOS-procedure (art. 1394/20-1394/27 Ger.W.) en een kijk op de 

eerste praktijkervaringen, Mechelen, Kluwer, 2019, (91) 94. 
464 R. STEENNOT, “De bescherming van de consument door het Hof van Justitie: een brug te ver?”, TPR 2017, 
(81) 81. 
465 H. LAMON en S. VERHERSTRAETEN, “De uitbreiding van de procedure ‘invordering van onbetwiste 

geldschulden’ naar B2C-relaties wordt betwist”, Brussel, Orde van Vlaamse Balies, 16 juni 2020, 

www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Nieuws/Nota-OVB-De-uitbreiding-

van-de-IOS-procedure-naar-B2C-relaties-wordt-betwist_20200616.pdf, 16. 

http://www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Nieuws/Nota-OVB-De-uitbreiding-van-de-IOS-procedure-naar-B2C-relaties-wordt-betwist_20200616.pdf
http://www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Nieuws/Nota-OVB-De-uitbreiding-van-de-IOS-procedure-naar-B2C-relaties-wordt-betwist_20200616.pdf
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2.2.1. Procedurele autonomie 

237. In deze context moet uitdrukkelijk gewezen worden op het feit dat het Hof van 

Justitie benadrukt dat bij gebrek aan harmonisatie van nationale procesrechtelijke regels, 

de wijze waarop deze nationale regels worden ingevuld een aangelegenheid zijn van de 

interne rechtsorde van de lidstaten krachtens het beginsel van de nationale procedurele 

autonomie.466 In de zaak Banco Español467 heeft het Hof specifiek geoordeeld dat de 

lidstaten op grond van hun procedurele autonomie vrij zijn in de wijze waarop hun 

nationale betalingsbevelprocedure wordt ingevuld en geregeld, op basis van het gebrek 

aan harmonisatie van nationale regels voor de inning van niet-betwiste 

schuldvorderingen.468 

 

Krachtens het principe van de procedurele autonomie zijn de lidstaten van de Europese 

Unie dus in principe bevoegd om te bepalen in welke mate een actieve tussenkomst van 

de overheidsrechter vereist is in geschillen tussen ondernemingen en consumenten.469 

 

238. De autonomie van de lidstaten is weliswaar niet onbegrensd. Het Hof van Justitie 

stelt dat nationale procesrechtelijke regels die invloed hebben op de toepassing van de 

rechten vastgelegd in Gemeenschapswetgeving, in overeenstemming moeten zijn met de 

Unierechtelijke beginselen van gelijkwaardigheid en doeltreffendheid.470  

Het gelijkwaardigheidsprincipe houdt in dat de procesrechtelijke regels die de Europese 

consumentenbescherming waarborgen niet nadeliger mogen zijn dan de interne 

procesrechtelijke regels die in vergelijkbare situaties gelden.471 Vorderingen die zijn 

gebaseerd op het Unierecht mogen volgens dit beginsel dus niet ongunstiger worden 

 
466 HvJ 26 oktober 2006, nr. C-168/05, ECLI:EU:C:2006:675, Elisa María Mostaza Claro/Centro Móvil Milenium 

SL, punt 24 (hierna: arrest Mostaza Claro); HvJ 6 oktober 2009, nr. C-40/08, ECLI:EU:C:2009:615, Asturcom 

Telecomunicaciones, SL/Cristina Rodríguez Nogueira, punt 38 (hierna: arrest Asturcom Telecomunicaciones); 

HvJ 14 juni 2012, nr. C‑618/10, ECLI:EU:C:2012:349, Banco Español de Crédito SA/Joaquín Calderón Camino, 

punt 46; HvJ 18 februari 2016, nr. C-49/14, ECLI:EU:C:2016:98, Finanmadrid EFC SA/Jesús Vicente Albán 

Zambrano e.a., punt 40 (hierna: arrest Finanmadrid); HvJ 17 mei 2022, nr. C 600/19, ECLI:EU:C:2022:394, 

MA/Ibercaja Banco SA, punt 39 (hierna: arrest Ibercaja Banco); HvJ 17 mei 2022, nr. C‑693/19, 

ECLI:EU:C:2022:395, SPV Project 1503 Srl en Dobank SpA/YB, punt 55 (hierna: arrest SPV Project 1503); HvJ 

17 mei 2022, nr. C-869/19, ECLI:EU:C:2022:397, L/Unicaja Banco SA, punt 22 (hierna: arrest Unicaja Banco 

SA); HvJ 17 mei 2022, nr. C-725/19, ECLI:EU:C:2022:396, IO/Impuls Leasing România IFN SA, punt 43 

(hierna: arrest Impuls Leasing România). 
467 HvJ 14 juni 2012, nr. C‑618/10, ECLI:EU:C:2012:349, Banco Español de Crédito SA/Joaquín Calderón 

Camino (hierna: arrest Banco Español). 
468 Arrest Banco Español, punt 46. 
469 R. STEENNOT, “De bescherming van de consument door het Hof van Justitie: een brug te ver?”, TPR 2017, 

(81) 120. 
470 Arrest Mostaza Claro, punt 24; arrest Asturcom Telecomunicaciones, punt 38; arrest Banco Español, punt 

46; arrest Finanmadrid, punt 40; mededeling (Comm.) Richtsnoeren met betrekking tot de uitlegging en 

toepassing van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad betreffende oneerlijke bedingen in 

consumentenovereenkomsten, 27 september 2019, 2019/C 323/04, 45. 
471 Arrest Mostaza Claro, punt 24; arrest Asturcom Telecomunicaciones, punt 38; arrest Banco Español, punt 

46; HvJ 17 juli 2014, nr. C-169/14, ECLI:EU:C:2014:2099, Juan Carlos Sánchez Morcillo en María del Carmen 

Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., punt 31 (hierna: arrest Sánchez Morcillo en Abril García); 

arrest Finanmadrid, punt 40; HvJ 21 april 2016, nr. C-377/14, ECLI:EU:C:2016:283, Ernst Georg Radlinger en 

Helena Radlingerová/Finway a.s., punt 48 (hierna: arrest Radlinger en Radlingerová). 
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behandeld dan vorderingen die zijn gebaseerd op nationale regels.472 Uit het 

doeltreffendheidsprincipe vloeit voort dat de regels van het nationale procesrecht het voor 

de consument niet praktisch onmogelijk of bijzonder moeilijk mogen maken om beroep te 

doen op de rechten die krachtens het Unierecht aan hen toekomen.473 Specifiek toegepast 

op de uitbreiding van de IOS-procedure naar een B2C-context speelt het Unierechtelijk 

doeltreffendheidsbeginsel een cruciale rol.474  

 

239. Verder in dit hoofdstuk zal worden nagegaan hoe het Hof van Justitie het 

consumentenbeleid, gebaseerd op de Richtlijn Oneerlijke Bedingen effectief invult.  

2.2.2. Zwakke onderhandelingspositie 

 

240. Volgens vaste rechtspraak van het Hof, vertrekt het beschermingsstelsel van de 

Richtlijn Oneerlijke Bedingen vanuit de gedachte dat de consument zich in een zwakke 

onderhandelingspositie bevindt ten opzichte van de onderneming.475  

 

241. Wanneer een consument een overeenkomst sluit met een onderneming, beschikt 

de consument vaak over minder informatie waardoor deze met de door de onderneming 

vooraf opgestelde voorwaarden instemt zonder meer.476 Het Hof van Justitie stelt dat 

Richtlijn 93/13 hieraan probeert tegemoet te komen door de potentiële onevenredigheid 

tussen de rechten en plichten van de partijen uit de overeenkomst weg te werken door 

een fundamenteel evenwicht te creëren dat de gelijkheid tussen de partijen garandeert.477 

 
472 J. DE PAEPE, “Uitbreiding naar een b2c-context?” in J. DE PAEPE (ed.), Invordering van onbetwiste 

geldschulden. Kritische analyse van de nieuwe IOS-procedure (art. 1394/20-1394/27 Ger.W.) en een kijk op de 

eerste praktijkervaringen, Mechelen, Kluwer, 2019, (91) 93. 
473 Arrest Mostaza Claro, punt 24; arrest Asturcom Telecomunicaciones, punt 38; arrest Banco Español, punt 

46; arrest Sánchez Morcillo en Abril García, punt 31; HvJ 12 februari 2015, nr. C‑567/13, ECLI:EU:C:2015:88, 

Nóra Baczó en János István Vizsnyiczai/Raiffeisen Bank Zrt, punt 42 (hierna: arrest Baczó and Vizsnyiczai); 

arrest Finanmadrid, punt 40; HvJ 20 september 2018, nr. C-448/17, ECLI:EU:C:2018:745, EOS KSI Slovensko 

s.r.o./Ján Danko en Margita Danková, punt 36 (hierna: arrest EOS KSI Slovensko). 
474 J. DE PAEPE, “Uitbreiding naar een b2c-context?” in J. DE PAEPE (ed.), Invordering van onbetwiste 

geldschulden. Kritische analyse van de nieuwe IOS-procedure (art. 1394/20-1394/27 Ger.W.) en een kijk op de 

eerste praktijkervaringen, Mechelen, Kluwer, 2019, (91) 94. 
475 HvJ 27 juni 2000, nr. C-240/98, ECLI:EU:C:2000:346, Océano Grupo Editorial SA/Roció Murciano Quintero, 

punt 25 (hierna: arrest Océano Grupo); arrest Mostaza Claro, punt 25; arrest Asturcom Telecomunicaciones, 

punt 29; HvJ 9 november 2010, nr. C-137/08, ECLI:EU:C:2010:659, VB Pénzügyi Lízing Zrt./Ferenc Schneider, 

punt 46 (hierna: arrest VB Pénzügyi Lízing); arrest Banco Español, punt 39; HvJ 21 februari 2013, nr. C-

472/11, ECLI:EU:C:2013:88, Banif Plus Bank Zrt/tegen Csaba Csipai en Viktória Csipai, punt 19 (hierna: arrest 

Banif Plus Bank); HvJ 26 januari 2017, nr. C 421/14, ECLI:EU:C:2017:60, Banco Primus SA/Jesús Gutiérrez 

García, punt 40 (hierna: arrest Banco Primus); HvJ 7 december 2017, nr. C-598/15, ECLI:EU:C:2017:945, 

Banco Santander SA/Cristobalina Sánchez López, punt 36 (hierna: arrest Banco Santander); HvJ 17 mei 2018, 

nr. C-147/16, ECLI:EU:C:2018:320, Karel de Grote - Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW/Susan 

Romy Jozef Kuijpers, punt 26 (hierna: arrest Karel de Grote-Hogeschool); HvJ 11 maart 2020, nr. C‑511/17, 

ECLI:EU:C:2020:188, Györgyné Lintner/UniCredit Bank Hungary Zrt., punt 23 (hierna: arrest Lintner); arrest 

SPV Project 1503, punt 51; arrest Impuls Leasing România, punt 39; arrest Ibercaja Banco, punt 35. 
476 Arrest Océano Grupo, punt 25; arrest Mostaza Claro, punt 25; arrest Asturcom Telecomunicaciones, punt 
29; arrest VB Pénzügyi Lízing, punt 46; arrest Banco Español, punt 39; arrest Banif Plus Bank, punt 19; arrest 

Banco Santander, punt 36; arrest Karel de Grote-Hogeschool, punt 26. 
477 Arrest Mostaza Claro, punt 36; arrest Asturcom Telecomunicaciones, punt 30; arrest VB Pénzügyi Lízing, 

punt 47; arrest Banco Español, punt 40; arrest Banif Plus Bank, punt 20; arrest Banco Primus, punt 41; arrest 

Karel de Grote-Hogeschool, punt 27. 
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Om dit te realiseren is een positieve tussenkomst van een derde buiten de overeenkomst 

noodzakelijk.478 

 

242. De nationale rechter is volgens het Hof bevoegd om tussen te komen wanneer deze 

over de essentiële en vereiste juridische en feitelijke elementen beschikt. De rechter moet 

dan ambtshalve toetsen of een contractueel beding in de overeenkomst, dat onder het 

toepassingsgebied van de Richtlijn Oneerlijke Bedingen valt, onrechtmatig is en waar nodig 

het tot stand gekomen onevenwicht tussen de contractpartijen opheffen. Men spreekt van 

de zogenaamde ‘ex officio doctrine’.479 Deze verplichting die toekomt aan de nationale 

rechter is volgens het Hof noodzakelijk om daadwerkelijk te kunnen voorzien in een 

adequate consumentenbescherming.480  

 

243. De hoedanigheid van de consument als zwakkere partij vormt dus de 

rechtvaardiging voor het Hof van Justitie om via verstrekkende interpretaties van Europese 

wetgeving de bescherming van consumenten te waarborgen en uit te breiden.481  

Via een teleologische interpretatie van de regels van het consumentenrecht, het 

gelijkwaardigheidsprincipe en het doeltreffendheidsprincipe, komt het Hof tot deze 

ambtshalve toetsingsverplichting als procedurele vereiste die niet uitdrukkelijk in de 

Europese wetgeving is ingeschreven.482 Hieruit vloeit voort dat het Hof van Justitie een 

grote invloed heeft op de rol van de nationale rechter in conflicten tussen ondernemingen 

en consumenten.483   

 

2.2.2.1. Ex officio doctrine 

 

244. Een doeltreffende bescherming van consumenten wordt volgens het Hof aldus 

bereikt door een actieve rechterlijke controle.484 Dit basisprincipe van de ambtshalve 

rechterlijke controle op oneerlijke bedingen kwam voor het eerst naar voor in het Océano 

Grupo-arrest.  Het Hof van Justitie stelde hier voor het eerst dat de nationale rechter de 

 
478 Arrest Océano Grupo, punt 27; arrest Mostaza Claro, punt 26; arrest Asturcom Telecomunicaciones, punt 

31; arrest VB Pénzügyi Lízing, punt 48; arrest Banco Español, punt 41; arrest Banif Plus Bank, punt 21; arrest 

Karel de Grote-Hogeschool, punt 28. 
479 Arrest Mostaza Claro, punt 38; arrest Banif Plus Bank, punt 22; arrest Karel de Grote-Hogeschool, punt 29; 

arrest Lintner, punt 26. 
480 HvJ 21 november 2002, nr. C-473/00, ECLI:EU:C:2002:705, Cofidis SA/Jean-Louis Fredout, punt 33 

(hierna: arrest Cofidis); arrest Karel de Grote-Hogeschool, punt 31; HvJ 20 september 2018, nr. C-51/17, 

ECLI:EU:C:2018:750, OTP Bank Nyrt. en OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt./Teréz Ilyés en Emil Kiss, punt 88 

(hierna: arrest OTP Bank en OTP Faktoring). 
481 R. STEENNOT, “De bescherming van de consument door het Hof van Justitie: een brug te ver?”, TPR 2017, 

(81) 84 en 90. 
482 Ibid., 81. 
483 H. LAMON en S. VERHERSTRAETEN, “De uitbreiding van de procedure ‘invordering van onbetwiste 

geldschulden’ naar B2C-relaties wordt betwist”, Brussel, Orde van Vlaamse Balies, 16 juni 2020, 
www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Nieuws/Nota-OVB-De-uitbreiding-

van-de-IOS-procedure-naar-B2C-relaties-wordt-betwist_20200616.pdf, 19. 
484 J. DE PAEPE, “Uitbreiding naar een b2c-context?” in J. DE PAEPE (ed.), Invordering van onbetwiste 

geldschulden. Kritische analyse van de nieuwe IOS-procedure (art. 1394/20-1394/27 Ger.W.) en een kijk op de 

eerste praktijkervaringen, Mechelen, Kluwer, 2019, (91) 98. 

http://www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Nieuws/Nota-OVB-De-uitbreiding-van-de-IOS-procedure-naar-B2C-relaties-wordt-betwist_20200616.pdf
http://www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Nieuws/Nota-OVB-De-uitbreiding-van-de-IOS-procedure-naar-B2C-relaties-wordt-betwist_20200616.pdf
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bevoegdheid heeft om het oneerlijke karakter van een beding in de overeenkomst 

ambtshalve op te werpen om zo bij te dragen tot een doeltreffende 

consumentenbescherming.485 Deze ambtshalve toetsing strekt zich uit tot alle oneerlijke 

bedingen.486 Enkele jaren later werd met het Pannon-arrest de bevoegdheid tot ambtshalve 

toetsing van het oneerlijke karakter van contractuele bedingen in hoofde van de nationale 

rechters expliciet geformuleerd als een verplichting.487  

 

2.2.3. Ambtshalve toetsing noodzakelijk in het licht van het doeltreffendheidsbeginsel?  

245. Het Hof van Justitie creëert dus een aantal specifieke procedurele vereisten, op 

basis van de interpretatie van de Unierechtelijke beginselen toegepast op de Richtlijn 

Oneerlijke Bedingen, die moeten bijdragen tot een adequate consumentenbescherming 

tegen onrechtmatige contractuele bedingen.488 Eén van deze vereisten is de plicht voor de 

nationale rechters tot ambtshalve toetsing van het oneerlijke karakter van contactuele 

bedingen in overeenkomsten met consumenten.489  

 

246. De vraag moet worden gesteld of deze ambtshalve rechterlijke toets wel absoluut 

altijd noodzakelijk is in het licht van het doeltreffendheidsbeginsel. Het Hof stelt dat de 

doelstellingen die voortvloeien uit de Richtlijn Oneerlijke Bedingen ook kunnen worden 

gerealiseerd indien consumenten daadwerkelijk beroep kunnen doen op effectieve en 

doeltreffende rechtsmiddelen om het oneerlijke karakter van contractuele bedingen op te 

werpen.490 Dit betekent dat er geen ongerechtvaardigde obstakels voorhanden mogen zijn 

in de nationale procedures die consumenten zouden verhinderen effectief gebruik te maken 

van de bescherming die aan hen toekomt volgens Richtlijn 93/13.491 

 

247. Het Hof heeft daarenboven ook al herhaaldelijk gewezen op het feit dat het 

doeltreffendheidsbeginsel een in concreto beoordeling van de specifieke nationale 

procesrechtelijke regels vereist en dat er rekening moet worden gehouden met de 

bijzondere kenmerken van elk nationaal betalingsbevel.492 Hieruit vloeit voort dat de 

specifieke bescherming die nationale procedures en regels bieden tegen onrechtmatige 

 
485 Arrest Océano Grupo, punt 26. 
486 Arrest Cofidis, punt 34. 
487 HvJ 4 juni 2009, nr. C-243/08, ECLI:EU:C:2009:350, Pannon GSM Zrt./Erzsébet Sustikné Győrfi, punt 32. 
488 Mededeling (Comm.) Richtsnoeren met betrekking tot de uitlegging en toepassing van Richtlijn 93/13/EEG 

van de Raad betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, 27 september 2019, 2019/C 

323/04, 45. 
489 Ibid., 46. 
490 Ibid. 
491 Ibid., 45. 
492 Arrest Asturcom Telecomunicaciones, punt 39; arrest Banco Español, punt 49; HvJ 14 maart 2013, nr. C-
415/11, ECLI:EU:C:2013:164, Mohamed Aziz/Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa 

(Catalunyacaixa), punt 53 (hierna arrest Aziz); HvJ 29 oktober 2015, nr. C-8/14, ECLI:EU:C:2015:731, BBVA 

SA/Pedro Peñalva López en anderen, punt 26 (hierna: arrest BBVA); arrest Finanmadrid, punt 43; arrest SPV 

Project 1503, punt 60; arrest Unicaja Banco SA, punt 28; arrest Impuls Leasing România, punt 45; arrest 

Ibercaja Banco, punt 44. 
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bedingen in overeenkomsten mee in aanmerking moeten worden genomen, zoals 

bijvoorbeeld de bescherming van de rechten van verdediging en het goede verloop van de 

procedure.493 

 

2.2.3.1. Passieve consument 

248. Om daadwerkelijk te kunnen genieten van de consumentenbescherming die 

voortvloeit uit de Richtlijn Oneerlijke Bedingen, heeft het Hof benadrukt dat van 

consumenten wordt verwacht dat ze niet volledig passief blijven en dat ze bijgevolg de 

voor hun beschikbare rechtsmiddelen effectief gebruiken.494 Wanneer daarentegen de 

consument wel een passieve houding aanneemt, reikt het doeltreffendheidsprincipe niet 

zover dat een nationale overheidsrechter verplicht kan worden deze totale passiviteit te 

verhelpen wanneer de betrokken consument de mogelijkheid heeft om onder redelijke en 

billijke voorwaarden gebruik te maken van passende rechtsmiddelen.495 Hieruit blijkt dat 

het Hof van mening is dat de bescherming van consumenten geen absoluut recht is.496  

2.2.3.2. Adequate rechtsmiddelen  

249. Uit de principes van Richtlijn 93/13 en het beginsel van doeltreffendheid vloeit dus 

voort dat nationale procedures voorzien moeten zijn van doeltreffende rechtsmiddelen die 

consumenten in staat stellen het eventuele oneerlijke karakter van contractuele bedingen 

aan te kaarten. Om van de bescherming te kunnen genieten die op basis van de Richtlijn 

Oneerlijke Bedingen aan hen toekomt, is het vereist dat de consumenten ‘onder redelijke 

voorwaarden’ gebruik kunnen maken op deze rechtsmiddelen.497  

 

250. Om te beoordelen of er adequate rechtsmiddelen voorhanden zijn waarop de 

consument onder billijke voorwaarden een beroep op kan doen, gaat het Hof na of er een 

‘niet te onderschatten risico’ bestaat dat de consument geen beroep zal kunnen doen op 

deze rechtsmiddelen en zo dus geen afdoende bescherming zal kunnen genieten.  

Er zal sprake zijn van dit risico wanneer specifieke procedurele vereisten het gebruik van 

de beschikbare rechtsmiddelen onmogelijk of uiterst moeilijk maken, ofwel vanwege het 

feit dat de consument beschikt over onvolledige informatie en dus over te beperkte kennis 

 
493 Arrest Finanmadrid, punt 44. 
494 Mededeling (Comm.) Richtsnoeren met betrekking tot de uitlegging en toepassing van Richtlijn 93/13/EEG 

van de Raad betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, 27 september 2019, 2019/C 

323/04, 49. 
495 Arrest Asturcom Telecomunicaciones, punt 47; HvJ 10 september 2014, nr. C-34/13, ECLI:EU:C:2014:2189, 

Monika Kušionová/SMART Capital, a.s., punt 56; HvJ 1 oktober 2015, nr. C-32/14, ECLI:EU:C:2015:637, 

ERSTE Bank Hungary Zrt./Attila Sugár, punt 62 (hierna: arrest ERSTE Bank Hungary); arrest SPV Project 1503, 
punt 60; arrest Ibercaja Banco, punt 44. 
496 Arrest SPV Project 1503, punt 58; arrest Unicaja Banco SA, punt 33; arrest Ibercaja Banco, punt 42. 
497 Mededeling (Comm.) Richtsnoeren met betrekking tot de uitlegging en toepassing van Richtlijn 93/13/EEG 

van de Raad betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, 27 september 2019, 2019/C 

323/04, 50 en arrest Banco Santander, punt 38. 



 75 

om effectief bezwaar te kunnen maken.498  

 

251. Het Hof van Justitie stelt dat wanneer er effectief sprake is van een niet te 

onderschatten risico dat de betrokken consument geen bezwaar zal kunnen maken tegen 

het betalingsbevel en bijgevolg passief zal blijven, de nationale overheidsrechter dan wel 

verplicht is ambtshalve het mogelijke oneerlijke karakter van het contactuele beding te 

beoordelen en dit ten laatste in de fase waarin de titel tegen de consument ten uitvoer 

wordt gelegd.499  

 

252. Daarenboven heeft het Hof geoordeeld dat wanneer dergelijke ambtshalve controle 

enkel wordt voorzien wanneer een consument verzet aantekent en zo een gerechtelijke 

procedure moet inleiden om de bescherming te genieten die hem toekomt op basis van de 

Richtlijn Oneerlijke Bedingen, dat dit op zich niet strijdig is met het Unierechtelijk 

doeltreffendheidsprincipe. Dit is wel enkel op voorwaarde dat er geen aanzienlijk risico 

bestaat dat de consument zal ontmoedigen om effectief bezwaar te maken.500  

A. Factoren die bijdragen aan de doeltreffendheid van de rechtsmiddelen  

253. Bij de beoordeling of er sprake is van doeltreffende en passende rechtsmiddelen, 

moet er rekening worden gehouden met concrete elementen van de specifieke nationale 

procedures. Zowel één enkele procedurele vereiste als de combinatie van verschillende 

vereisten kunnen aanleiding gegeven tot de ondoeltreffendheid van de voorziene 

rechtsmiddelen.501 Het Hof heeft al in verschillende zaken factoren aangehaald die een 

obstakel kunnen vormen voor de consument om daadwerkelijk verzet aan te tekenen en 

bijgevolg de doeltreffendheid van de rechtsmiddelen in het gedrang kunnen brengen.  

De meest relevante elementen in het licht van de uitbreiding van de IOS-procedure zullen 

hieronder worden opgesomd.  

 

 
498 Mededeling (Comm.) Richtsnoeren met betrekking tot de uitlegging en toepassing van Richtlijn 93/13/EEG 

van de Raad betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, 27 september 2019, 2019/C 
323/04, 51; arrest Banco Español, punt 54; arrest Finanmadrid, punt 52; HvJ 13 september 2018, nr. C-

176/17, ECLI:EU:C:2018:711, Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej/Mariusz Wawrzosek, punt 61-72 (hierna: 

arrest Profi Credit Polska). 
499 Mededeling (Comm.) Richtsnoeren met betrekking tot de uitlegging en toepassing van Richtlijn 93/13/EEG 

van de Raad betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, 27 september 2019, 2019/C 

323/04, 51; arrest Banco Español, punt 51-57; arrest Finanmadrid, punt 45, 46, 52 en 55; arrest Profi Credit 

Polska, punt 44, 61-64 en 71; arrest EOS KSI Slovensko, punt 45, 46, 49 en 54; HvJ (7e k.) (Besch.) 28 

november 2018, nr. C-632/17, ECLI:EU:C:2018:963, Powszechna Kasa Oszczędności (PKO) Bank Polski 

S.A./Jacek Michalski, punt 49 en 53. 
500 Arrest ERSTE Bank Hungary, punt 63; arrest EOS KSI Slovensko, punt 46 en 51-53; arrest Impuls Leasing 

România, punt 50. 
501 Mededeling (Comm.) Richtsnoeren met betrekking tot de uitlegging en toepassing van Richtlijn 93/13/EEG 

van de Raad betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, 27 september 2019, 2019/C 

323/04, 52. 
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254. Zo oordeelde het Hof dat aanzienlijk korte termijnen om bezwaar te maken een niet 

te onderschatten risico kunnen vormen omdat consumenten hierdoor weinig tijd krijgen 

om hun opties te overwegen.502 Een termijn van 20 dagen om bezwaar te maken tegen 

een betalingsbevel kan problematisch zijn, doch dit werd beoordeeld met nog andere 

factoren die de consument ervan kunnen weerhouden zich effectief te verdedigen.503 

Daarentegen is een termijn van één maand om verzet in te stellen tegen de gedwongen 

executie redelijk en staat deze dus niet gelijk aan een ontoereikende termijn voor het 

inzetten van een doeltreffend rechtsmiddel.504  

 

255. Ook de gerechtskosten en kosten van juridische bijstand kunnen een factor zijn die 

consumenten ervan kunnen weerhouden effectief gebruik te maken van de 

rechtsmiddelen.505 Het Hof besloot dat een regel op grond waarvan de gedaagde driekwart 

van de gerechtskosten moest betalen indien deze zich wil verzetten tegen een 

betalingsbevel, een niet te onderschatten risico vormt voor de consument om effectief 

bezwaar aan te tekenen.506  

 

256. Nationale voorschriften die bepalen dat consumenten het bezwaar tegen een 

betalingsbevel moeten onderbouwen met gerechtvaardigde argumenten binnen een korte 

termijn, vormen volgens het Hof ook een belemmering opdat consumenten daadwerkelijk 

bezwaar zouden kunnen maken.507  

 

257. De mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van voorlopige maatregelen, zoals 

het opschorten van de tenuitvoerlegging tegen de consument, is een element dat wel kan 

bijdragen aan de doeltreffendheid van de rechtsmiddelen. Zonder voorlopige maatregelen 

bestaat het risico dat de rechtsbescherming die voortvloeit uit de Richtlijn Oneerlijke 

Bedingen niet gegarandeerd kan worden.508  

 

258. Tot slot is de betekening van de beslissing die betwist kan worden voor de aanvang 

van de termijn, een minimale garantie dat de consument daadwerkelijk kennisneemt van 

 
502 Mededeling (Comm.) Richtsnoeren met betrekking tot de uitlegging en toepassing van Richtlijn 93/13/EEG 

van de Raad betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, 27 september 2019, 2019/C 

323/04, 53; arrest Banco Español, punt 54; arrest Finanmadrid, punt 52; arrest Profi Credit Polska, punt 69; 

arrest EOS KSI Slovensko, punt 51-54. 
503 Arrest Banco Español, punt 52-54. 
504 Arrest BBVA, punt 30 en 31. 
505 Mededeling (Comm.) Richtsnoeren met betrekking tot de uitlegging en toepassing van Richtlijn 93/13/EEG 

van de Raad betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, 27 september 2019, 2019/C 

323/04, 54; arrest Banco Español, punt 54; arrest Finanmadrid, punt 52; arrest Profi Credit Polska, punt 69. 
506 Arrest Profi Credit Polska, punt 67 en 68. 
507 Arrest EOS KSI Slovensko, punt 51 en 54. 
508 Arrest Aziz, punt 52, 59 en 64; HvJ 30 april 2014, nr. C-280/13, ECLI:EU:C:2014:279, Barclays Bank 

SA/Sara Sánchez García en Alejandro Chacón Barrera, punt 36 (hierna: arrest Barclays Bank); arrest ERSTE 

Bank Hungary, punt 44 en 45; arrest Impuls Leasing România, punt 51. 
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het bestaan en de gevolgen van deze beslissing.509 De betekening zorgt er mede voor dat 

consumenten volledig op de hoogte zijn van hun rechten omdat ze voldoende informatie 

hebben gekregen die hun in staat moet stellen om de juridische situatie correct in te 

schatten.510 Het gebrek aan gepaste kennis of de onvolledigheid aan informatie kan echter 

resulteren in het feit dat consumenten geen gebruik zullen maken van de beschikbare 

rechtsmiddelen.511 Het Hof oordeelt dat de consument minstens over de informatie moet 

beschikken die gaat over de mogelijkheid om verzet aan te tekenen tegen een beslissing, 

de daarbij behorende gronden waarmee het verzet onderbouwd kan worden en de vorm 

waarin dit kan gebeuren, inclusief de termijnen waarbinnen dat mogelijk is.  

Bovendien moet de consument ook in kennis worden gesteld van de inhoud van de 

schuldvordering.512 

 

259. Kort gesteld komt de kern van het consumentenbeleid van het Hof van Justitie neer 

op de bescherming van consumenten tegen het feit dat deze niet in staat zouden zijn op 

een redelijke en eenvoudige wijze verzet aan te tekenen tegen een bepaalde titel. 

2.2.4. Conclusies van advocaten-generaal 

 

260. Ook enkele advocaten-generaal hebben zich uitgesproken over de ambtshalve 

rechterlijke toetsing. Zo betoogde Advocaat-Generaal TRSTENJAK in haar conclusie bij het 

Banco Español-arrest dat het belang van consumenten ondergeschikt is aan de beoogde 

voordelen van efficiënte en snelle betalingsbevelprocedures. Dit werd beargumenteerd met 

het feit dat een redelijk geïnformeerde en oplettende consument in de mogelijkheid is zich 

te verzetten.513 In de conclusie wordt aangehaald dat het ontbreken van een ambtshalve 

rechterlijke controle in nationale betalingsbevelprocedures, geen afbreuk doet aan de 

beoogde bescherming door Richtlijn 93/13, indien het oneerlijke karakter van contractuele 

bedingen wel getoetst kan worden wanneer de schuldenaar verzet aantekent waardoor een 

gerechtelijke procedure wordt ingeleid.514 

 

261. Advocaat-Generaal TANCHEV besluit dat het Hof op basis van de interpretatie van 

Richtlijn 93/13 oordeelt dat de lidstaten vrij zijn in het bepalen van hun procesregels inzake 

het rechterlijk toezicht op oneerlijke bedingen, op voorwaarde dat er geen afbreuk wordt 

gedaan aan de Unierechtelijke beginselen. Hierbij wordt aangehaald dat het is toegestaan 

dat een ambtshalve toetsing van de nationale rechter op de oneerlijkheid van contractuele 

 
509 Arrest Asturcom Telecomunicaciones, punt 45. 
510 Arrest Banco Español, punt 54. 
511 Arrest Finanmadrid, punt 52; HvJ (5e k.) (Besch.) 26 oktober 2016, nr. C-568/14, ECLI:EU:C:2016:828, 

Ismael Fernández Oliva/Caixabank, S.A., punt 33; arrest Profi Credit Polska, punt 69. 
512 Arrest BBVA, punt 36-40. 
513 HvJ 14 juni 2012, nr. C‑618/10, ECLI:EU:C:2012:349, Banco Español de Crédito SA/Joaquín Calderón 

Camino, concl. Advocaat-Generaal TRSTENJAK, punt 54, 74 en 75. 
514 Ibid., punt 107. 
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bedingen pas plaatsvindt wanneer de consument zich verzet en daarvoor op eigen initiatief 

een procedure ten gronde moet inleiden. Dit op voorwaarde dat er geen aanzienlijk risico 

bestaat dat de consument zich niet zal verzetten en hierdoor een gerechtelijke procedure 

met een ambtshalve controle op oneerlijke bedingen uitgesloten zal zijn.515  

 

Hoofdstuk 3: Principes van het Hof van Justitie toegepast op de IOS-

procedure 
 

3.1.  Algemeen 

262. Het opzet van IOS als betalingsbevelprocedure is dat de schuldeiser eenvoudig, snel 

en zonder overbodige formaliteiten in het bezit kan zijn van een uitvoerbare titel van de 

onbetwiste schuldvordering en dit zonder een debat ten gronde over de onbetwiste 

schuld.516 Zolang de schuldenaar de schuld niet betwist, zal er geen inhoudelijke controle 

plaatsvinden door de rechter en dus ook geen ambtshalve toetsing op oneerlijke bedingen 

in de overeenkomst.  

 

263. In het licht van de factoren die het Hof van Justitie aanhaalt voor de beoordeling of 

er sprake is van doeltreffende en passende rechtsmiddelen, kan besloten worden dat de 

IOS-procedure effectief is voorzien van verschillende procedurele waarborgen die 

bijdragen tot een adequate consumentenbescherming zoals vereist in de Richtlijn 

Oneerlijke Bedingen. De IOS-procedure bevat mijns inziens dan ook geen aanzienlijk risico 

dat de schuldenaar ervan zou weerhouden zich daadwerkelijk te verzetten.  

De belangrijkste waarborgen van IOS worden hieronder nogmaals kort opgesomd. 

 

264. Vooreerst kunnen de contractuele intresten en schadebedingen niet meer bedragen 

dan 10% van de hoofdsom voor de invordering met IOS. De advocaat als eerste rechter 

ziet erop toe of er aan deze wettelijke voorwaarde is voldaan en ook het CROS controleert 

automatisch of de bijkomende kosten het plafond van 10% niet overschrijden.  

Buitenproportionele schadebedingen en nalatigheidsintresten worden er vanaf het begin 

dus al uitgefilterd en kunnen niet worden ingevorderd via IOS.  

 

265. Een volgende waarborg is de betekening van de aanmaning tot betalen door de 

gerechtsdeurwaarder. Dit formulier wordt in persoon ter plaatse afgegeven waardoor er 

een bijkomende toelichting kan gegeven worden door de gerechtsdeurwaarder waar nodig. 

 
515 HvJ 17 mei 2022, nr. C-869/19, ECLI:EU:C:2022:397, L/Unicaja Banco SA, concl. Advocaat-Generaal 
TANCHEV, punt 51; HvJ 17 mei 2022, nr. C-725/19, ECLI:EU:C:2022:396, IO/Impuls Leasing România IFN SA, 

concl. Advocaat-Generaal TANCHEV, punt 47; HvJ 17 mei 2022, nr. C 600/19, ECLI:EU:C:2022:394, 

MA/Ibercaja Banco SA, concl. Advocaat-Generaal TANCHEV, punt 54. 
516 L. DE MOL en J. RODRIGUEZ Y CANTELI, “De buitengerechtelijke procedure voor invordering van onbetwiste 

schulden (IOS): balans en perspectieven”, TIBR 2020, (56) 74. 
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Daarenboven zijn in de aanmaning alle noodzakelijke elementen opgenomen die de 

schuldenaar volledig op de hoogte stellen van zowel zijn rechten als de onderbouwing van 

de vordering.  

 

266. Na de aanmaning beschikt de schuldenaar over een redelijke termijn van één 

maand en acht dagen om de schuld eenzijdig en kosteloos te betwisten wat de stopzetting 

van de invorderingsprocedure tot gevolg heeft. De betwisting gebeurt via een eenvoudig 

standaardformulier en moet gemotiveerd zijn, doch opmerkelijk is dat any reason will 

do.517 De debiteur heeft dus de mogelijkheid om zich eenvoudig, kosteloos en binnen een 

redelijke termijn te verzetten tegen de IOS-procedure zonder hiervoor een gerechtelijke 

procedure te moeten inleiden.518  

 

267. De ultieme waarborg die in de IOS-procedure is ingebouwd betreft het principe van 

de inversion du contentieux. Wanneer de schuldenaar passief blijft en bijgevolg het pv van 

niet-betwisting uitvoerbaar wordt verklaard door een magistraat van het comité CBB, 

beschikt de debiteur nog over de mogelijkheid om kosteloos verzet aan te tekenen tegen 

deze tenuitvoerlegging. De debiteur zal hiervoor op eigen initiatief een vordering in rechte 

moeten inleiden waardoor de invorderingsprocedure automatisch wordt opgeschort.  

De wetgever heeft het nagelaten om in een termijn te voorzien waarbinnen de schuldenaar 

zich kan verzetten, maar in deel 1 werd besproken dat recent een voorontwerp van wet 

werd goedgekeurd in de ministerraad dat een verzetstermijn in het kader van de IOS-

procedure zou invoeren (supra nr. 73). Zonder overdreven formalisme, aanzienlijk korte 

termijnen of overdreven kosten kan de debiteur de procedure dus opschorten. 

3.2. Consumentenschulden via IOS 
 

268. Tot besluit kan men vaststellen dat het Hof van Justitie terecht uitgaat van de 

hoedanigheid van de consument als zwakkere partij in een overeenkomst die recht heeft 

op een passende en doeltreffende rechtsbescherming. Mijns inziens bevat de IOS-

procedure dan ook efficiënte procedurele waarborgen die voorzien in een effectieve en 

adequate bescherming van de ‘zwakkere’ consument, en worden bijgevolg de rechten van 

verdediging van de schuldenaar voldoende gevrijwaard.519 Bovendien heeft het Hof ook 

aangehaald dat wanneer een ambtshalve inhoudelijke controle op oneerlijke bedingen pas 

 
517 F. SNOECK en P. LOMBARDI, “Reactie op «IOS-procedure en onrechtmatige bedingen: gerechtsdeurwaarder 

versus rechter»”, RW 2019-20, (1679) 1679. 
518 L. DE MOL en J. RODRIGUEZ Y CANTELI, “De buitengerechtelijke procedure voor invordering van onbetwiste 

schulden (IOS): balans en perspectieven”, TIBR 2020, (56) 75. 
519 Uit een interview met J. RODRIGUEZ Y CANTELI, jurist bij SAM-TES, blijkt dat de NKGB en het 

Kenniscentrum van mening zijn dat de huidige IOS-procedure al is voorzien van verschillende 

beschermingsmechnismen die ook bij een uitbreiding van IOS naar consumenten voldoende bescherming zullen 

bieden.; interview van 22 april 2022 met J. RODRIGUEZ Y CANTELI, juriste bij SAM-TES. 
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kan plaatsvinden wanneer de consument zich verzet tegen de uitvoerbare titel en daarvoor 

een procedure ten gronde aanhangig moet maken, dit geen afbreuk doet aan de principes 

van het Hof van Justitie en de Richtlijn Oneerlijke bedingen. 

 

269. Het is dus foutief om te oordelen dat de IOS-procedure de consument zou schenden 

in zijn recht op een passende rechtsbescherming tegen onrechtmatige bedingen. 

IOS voorziet in efficiënte en passende rechtsmiddelen waarop de schuldenaar eenvoudig 

een beroep kan doen. Een uitbreiding van de IOS-procedure zal bijgevolg verantwoord zijn 

in het licht van de Europese consumentenbescherming betreffende oneerlijke bedingen. 

 

3.3. Een overbodig debat?  

270. Verschillende auteurs520 hebben zich de vraag gesteld of deze discussie niet 

overbodig kan worden geacht in deze context. Uit de Richtlijn Oneerlijke Bedingen vloeit 

namelijk voort dat contractuele bedingen in consumentenovereenkomsten waar dwingende 

wettelijke of bestuursrechtelijke nationale bepalingen aan ten grondslag liggen, niet 

worden geacht oneerlijk te zijn. Deze bedingen vallen bijgevolg niet onder het 

toepassingsgebied van Richtlijn 93/13.521  

 

271. Het Hof van Justitie verklaart dat deze uitsluiting gemotiveerd kan worden door het 

feit dat hier rechtmatig vermoed wordt dat de nationale wetgever een reëel evenwicht tot 

stand tracht te brengen tussen de rechten en plichten van de partijen in de overeenkomst, 

welk evenwicht de Uniewetgever in de Richtlijn Oneerlijke Bedingen uitdrukkelijk wilt 

bewerkstelligen.522 Dit impliceert dat wanneer een schadebeding of interestbeding in geval 

van laattijdige betaling een dwingende wettelijke of bestuurlijke grondslag heeft, een 

ambtshalve rechterlijke toetsing vooropgesteld door het Hof van Justitie niet aan de orde 

is.523   

 

 
520 A. MICHIELSENS en L. CHABOT, De modernisering van de functie van gerechtsdeurwaarder. Verslag aan de 

Minister van Justitie, de Heer Koen GEENS, 29 juni 2018, 
https://justitie.belgium.be/sites/default/files/rapport_modernisering_functie_gerechtsdeurwaarder.pdf, 51; L. 

DE MOL en J. RODRIGUEZ Y CANTELI, “De buitengerechtelijke procedure voor invordering van onbetwiste 

schulden (IOS): balans en perspectieven”, TIBR 2020, (56) 76. 
521 Overw. 13 en art. 1.2. Richtlijn Oneerlijke Bedingen. 
522 HvJ 21 maart 2013, nr. C-92/11, ECLI:EU:C:2013:180, RWE Vertrieb AG/Verbraucherzentrale Nordrhein-

Westfalen eV, punt 28; HvJ 7 augustus 2018, nr. C-96/16, ECLI:EU:C:2018:643, Banco Santander, 

S.A./Mahamadou Demba en Mercedes Godoy Bonet, punt 43; arrest OTP Bank en OTP Faktoring, punt 53; HvJ 

3 april 2019, nr. C-266/18, ECLI:EU:C:2019:282, Aqua Med sp. z o.o./Irena Skóra, punt 33; HvJ 26 maart 

2020, nr. C-779/18, ECLI:EU:C:2020:236, Mikrokasa S.A. en Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny 
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty/XO, punt 54. 
523 Arrest Barclays Bank, punt 39; HvJ (5e k.) (Besch.) 5 juli 2016, nr. C-7/16, ECLI:EU:C:2016:523, Banco 

Popular Español SA and PL Salvador, S.A.R.L./Maria Rita Giraldez Villar and Modesto Martínez Baz, punt 23; HvJ 

(8e k.) (Besch.) 7 december 2017, nr. C-446/17, ECLI:EU:C:2017:954, Woonhaven Antwerpen BV CVBA/Khalid 

Berkani en Asmae Hajji, punt 27. 

https://justitie.belgium.be/sites/default/files/rapport_modernisering_functie_gerechtsdeurwaarder.pdf
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272. Wanneer deze Europese principes worden toegepast op het Belgische recht, kan 

worden vastgesteld dat de Belgische wetgever al in verschillende materies is 

tussengekomen om de kosten die voortvloeien uit de betalingsherinneringen, 

schadebedingen en nalatigheidsintresten bij betalingsachterstanden daadwerkelijk te 

beperken.524 

 

Daarenboven zijn er ook verschillende wetgevende initiatieven in omloop (3.3.1. en 3.3.2.) 

die voorzien in een wettelijke plafonnering van bijkomende kosten en intresten bij een 

laattijdige betaling.   

3.3.1. Boek 5 Nieuw Burgerlijk Wetboek 

273. Op 21 april 2022 werd boek 5 “verbintenissen” van het Nieuw Burgerlijk Wetboek 

in de Kamer goedgekeurd.525 De inwerkingtreding van dit boek is voorspeld voor 1 

november of 1 december 2022.526 In dit boek zijn enkele bepalingen opgenomen die 

relevant zijn voor de IOS-procedure en de uitbreiding ervan naar consumenten. 

Artikel 5.88. §4 van Nieuw Burgerlijk Wetboek luidt als volgt:  

“Wanneer zij opgenomen zijn in de algemene voorwaarden van een 

toetredingscontract en betrekking hebben op de niet-nakoming van een geldschuld, 

kan de Koning bij koninklijk besluit, overlegd in Ministerraad, in afwijking van de 

tweede en derde paragraaf, het maximumbedrag van het schadebeding en de 

maximale moratoire intrest vastleggen. Hij houdt hierbij rekening met het bedrag van 

de verbintenis tot betaling van een geldsom, met de soort overeenkomst en de sector 

van de betrokken activiteiten. Afwijkende bedingen worden voor niet-geschreven 

gehouden in de mate dat zij het toegelaten maximum overschrijden.”527 

274. Dit artikel geeft dus de mogelijkheid om voor schadebedingen en 

nalatigheidsintresten die worden opgenomen in de algemene voorwaarden van standaard 

 
524 Bijvoorbeeld art. 6 Wet 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij 

handelstransacties, BS 7 augustus 2002; art. 20quater, §1 Ordonnantie 1 april 2004 betreffende de organisatie 

van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en 

elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 26 april 2004; art. 25 Wet 31 juli 2017 houdende 

diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, BS 12 september 2017. 
525 Wetsontwerp houdende boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek, Parl.St. Kamer 2021-22, nr. 

55-1806/011. 
526 O. VANDEN BERGHE, “Nieuw Burgerlijk Wetboek – Boek 1 (Algemene bepalingen) en Boek 5 
(Verbintenissen) goedgekeurd op 21 april 2022”, TBH 21 april 2022, https://legalnews.be/verbintenissen-

goederen/nieuw-burgerlijk-wetboek-boek-1-algemene-bepalingen-en-boek-5-verbintenissen-goedgekeurd-op-

21-april-2022-tijdschrift-voor-belgisch-handelsrecht/. 
527 Wetsvoorstel houdende Boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek, Parl.St. Kamer 2021-22, nr. 

55-1806/010, 25. 

https://legalnews.be/verbintenissen-goederen/nieuw-burgerlijk-wetboek-boek-1-algemene-bepalingen-en-boek-5-verbintenissen-goedgekeurd-op-21-april-2022-tijdschrift-voor-belgisch-handelsrecht/
https://legalnews.be/verbintenissen-goederen/nieuw-burgerlijk-wetboek-boek-1-algemene-bepalingen-en-boek-5-verbintenissen-goedgekeurd-op-21-april-2022-tijdschrift-voor-belgisch-handelsrecht/
https://legalnews.be/verbintenissen-goederen/nieuw-burgerlijk-wetboek-boek-1-algemene-bepalingen-en-boek-5-verbintenissen-goedgekeurd-op-21-april-2022-tijdschrift-voor-belgisch-handelsrecht/
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toetredingsovereenkomsten528 in geval van wanbetalingen, via een koninklijk besluit 

maximumbedragen vast te leggen en dit voor elke economische sector afzonderlijk. 

Consumentenschulden die niet worden betwist zullen vaak voortvloeien uit dergelijke 

toetredingscontracten. Denk aan de laattijdige betalingen van facturen voor 

nutsvoorzieningen, abonnementen voor gsm, fitness, streamingdiensten, etc.  

Deze bepaling zal dus een positief effect hebben op de grote schuldenlast voor 

consumenten en bijdragen aan een doeltreffende consumentenbescherming in dergelijke 

contracten. 

3.3.2. Hangend wetsvoorstel 

275. Op dit moment is er ook een wetsvoorstel hangende in de Kamer dat voorziet in 

aangepaste bepalingen met betrekking tot de invordering van schulden en bepalingen tot 

wijziging van het WMI.529 Het opzet is om te voorzien in wettelijke regels die bijdragen tot 

een beter evenwicht tussen de contractspartijen in het geval van laattijdige betalingen van 

openstaande schulden.530   

 

276. Dit wetsvoorstel voorziet in specifieke regels inzake de herinneringskosten alsook 

in een plafonnering van alle schadevergoedingen en nalatigheidsintresten die aan 

consumenten worden aangerekend in geval van laattijdige betaling.531 In het voorstel 

worden maximumtarieven bepaald op basis van schijven van hoofdsommen en toegestane 

percentages van invorderingskosten die per categorie mogen worden aangerekend.  

Zo is er ook een minimum forfait vastgelegd van 40 euro voor hoofdsommen die 400 euro 

niet te boven gaan.532 Tot op vandaag wordt er niet voorzien in een maximumtarief voor 

deze invorderingskosten533 en uit de praktijk blijkt dat deze kosten erg hoog kunnen 

oplopen.534 Bovendien pleit men in het wetsvoorstel voor een eerste kosteloze 

herinnering.535 Het beperken van de invorderingskosten zorgt ervoor dat de schuld niet 

 
528 Dit zijn overeenkomsten waarin de ene partij op eenzijdige wijze de inhoud van het contact vaststelt en 

waarbij de andere partij enkel de keuze heeft om het contract te aanvaarden of te weigeren. 
529 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van 

schulden van de consument, teneinde misbruiken tegen te gaan, Parl.St. Kamer 2019-20, nr. 55-0267/003; 

Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen met betrekking tot de betaling van schulden en tot wijziging van de 
wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, Parl.St. 

Kamer 2019-20, nr. 55-0267/010. 
530 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van 

schulden van de consument, teneinde misbruiken tegen te gaan, Parl.St. Kamer 2019-20, nr. 55-0267/003, 5. 
531 Ibid. 
532 Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen met betrekking tot de betaling van schulden en tot wijziging van 

de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, Parl.St. 

Kamer 2019-20, nr. 55-0267/010, 4. 
533 Zie art. 5 WMI. 
534 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van 

schulden van de consument, teneinde misbruiken tegen te gaan, Parl.St. Kamer 2019-20, nr. 55-0267/003, 7. 
535  Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen met betrekking tot de betaling van schulden en tot wijziging van 

de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, Parl.St. 

Kamer 2019-20, nr. 55-0267/010, 6. 
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onevenredig kan oplopen en is een belangrijk initiatief in de strijd tegen buitensporige 

schulden voor consumenten.536   

 

De bijkomende invorderingskosten wettelijk verankeren voor consumentenschulden is 

echter geen nieuw gegeven. Een maximumtarief voor invorderingskosten werd ook al 

ingevoerd in de huidige IOS-procedure. Zoals vermeld zijn de intresten en schadebedingen 

in IOS beperkt tot maximaal 10% van de initiële hoofdsom.537 

  

277. Dit wetsvoorstel is een veruiterlijking van het feit dat de wetgever de problematiek 

in haar geheel wil aanpakken, mede door het feit dat het voorstel zich niet beperkt tot een 

bepaalde sector, maar zich effectief uitstrekt tot alle bijkomende verschuldigde 

invorderingskosten die voortvloeien uit wanbetalingen door consumenten.538  

Hoofdstuk 4: Tussenbesluit  

278. Naar mijn mening staan de Europese regelgeving en de jurisprudentie van het Hof 

van Justitie inzake consumentenbescherming een uitbreiding van de huidige IOS-

procedure naar onbetaalde consumentenschulden niet in de weg.  

 

279. Vooreerst kan worden gesteld dat de IOS-procedure is voorzien van efficiënte 

procedurele waarborgen waar de consument eenvoudig gebruik van kan maken en die 

onder meer bijdragen aan de vrijwaring van de rechten van verdediging van de 

schuldenaar. De consument kan bovendien als ultieme waarborg kosteloos en zonder 

overdreven formalisme een beroep doen op de overheidsrechter waardoor de 

invorderingsprocedure wordt opgeschort. De IOS-procedure voorziet dus in efficiënte en 

doeltreffende rechtsmiddelen die een adequate rechtsbescherming voor consumenten 

garanderen die hen toekomt volgens de Richtlijn Oneerlijke Bedingen.  

 

280. Daarenboven moet ook kritisch worden gekeken naar het feit of deze discussie in 

de toekomst niet overbodig wordt, aangezien de Belgische wetgever al verschillende keren 

initiatief heeft getoond om de overmatige schuldenlast van consumenten in geval van 

laattijdige betaling weg te werken. In de toekomst zal er eventueel sprake zijn van een 

plafonnering van alle wettelijke invorderingskosten wegens laattijdige betaling ten laste 

van de consument, wat zal bijdragen aan een efficiënte en adequate 

consumentenbescherming tegen potentiële onrechtmatige bedingen. Dit heeft tot gevolg 

 
536 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van 

schulden van de consument, teneinde misbruiken tegen te gaan, Parl.St. Kamer 2019-20, nr. 55-0267/003, 9. 
537 F. SNOECK, “Van schuldenindustrie naar schuldenaanpak”, TIBR 2021, (9) 10. 
538 L. DE MOL en J. RODRIGUEZ Y CANTELI, “De buitengerechtelijke procedure voor invordering van onbetwiste 

schulden (IOS): balans en perspectieven”, TIBR 2020, (56) 76. 
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dat de bescherming die voortvloeit uit de Richtlijn Oneerlijke Bedingen overbodig kan 

worden.539 

 

281. Een vereenvoudigde en versnelde invorderingsprocedure in de B2C-relaties zal 

bijgevolg mogelijk zijn die mutatis mutandis geïnspireerd is op de huidige 

invorderingsprocedure van onbetwiste geldschulden.540  

 

282. Om optimaal tegemoet te komen aan de voorziene Europese 

consumentenbescherming is het wel bevorderlijk om extra procedurele waarborgen en 

betere consumentenwetgeving in de IOS-procedure B2C in te bouwen. Extra garanties die 

de consumentenbescherming ten goede komen, zullen zeker nuttig en ook noodzakelijk 

zijn in het licht van het hangend wetsvoorstel. In deel 4 wordt hier uitgebreid op ingegaan. 

  

 
539 L. DE MOL en J. RODRIGUEZ Y CANTELI, “De buitengerechtelijke procedure voor invordering van onbetwiste 

schulden (IOS): balans en perspectieven”, TIBR 2020, (56) 76. 
540 A. MICHIELSENS en L. CHABOT, De modernisering van de functie van gerechtsdeurwaarder. Verslag aan de 

Minister van Justitie, de Heer Koen GEENS, 29 juni 2018, 

https://justitie.belgium.be/sites/default/files/rapport_modernisering_functie_gerechtsdeurwaarder.pdf, 53.  

https://justitie.belgium.be/sites/default/files/rapport_modernisering_functie_gerechtsdeurwaarder.pdf
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Deel 4: aanvullende consumentengaranties en 
controlemechanismen in de IOS-procedure B2C 
 

Hoofdstuk 1: gewijzigde maatschappijopvattingen 
 

283. Een uitbreiding van de huidige IOS-procedure naar consumentenschulden is dus 

realiseerbaar in het licht van het strikte Europese consumentenbeleid. Bovendien is er de 

laatste jaren sprake van een mentaliteitswijziging bij de invordering van openstaande 

schulden. Op heden wordt er veel aandacht besteed aan het feit dat relatief kleine schulden 

door de bijkomende invorderingskosten niet mogen escaleren in excessieve bedragen.541 

Het staat vast dat de invordering van schulden billijker en menselijker moet gebeuren.542 

 

284. Een efficiënte en doeltreffende invorderingsprocedure voor geringe en onbetwiste 

consumentenschulden zou kunnen bijdragen aan deze beoogde mentaliteitswijziging.  

In verschillende politieke debatten543 werd een uitbreiding van de IOS-procedure naar 

consumentenschulden al aangehaald om mede tegemoet te komen aan de gewijzigde 

opvattingen op het vlak van schuldinvordering en om de overmatige schuldenlast bij 

consumenten in te perken.  

 

285. Zoals besproken in deel 3 is er op dit moment een wetsvoorstel hangend in de 

Kamer. Dit voorstel voorziet in aangepaste bepalingen met betrekking tot de invordering 

van openstaande schulden en bepalingen tot wijziging van het WMI.544  

Men stelt op heden vast dat het WMI onvoldoende bescherming biedt aan consumenten 

omdat het ruimte laat voor het aanrekenen van onevenredige kosten aan de schuldenaar 

via buitensporige contractuele voorwaarden.545 De belangrijkste maatregel die in het 

wetsvoorstel aan bod komt, is een plafonnering van alle kosten die aan de consument in 

rekening mogen worden gebracht in geval van laattijdige betaling.546 Het voorstel voorziet 

ook in vaste termijnen voor de betaling, de betalingsherinneringen en de 

 
541 F. SNOECK, “Van schuldenindustrie naar schuldenaanpak”, TIBR 2021, (9) 9. 
542 J. DE PAEPE, “Uitbreiding naar een b2c-context?” in J. DE PAEPE (ed.), Invordering van onbetwiste 

geldschulden. Kritische analyse van de nieuwe IOS-procedure (art. 1394/20-1394/27 Ger.W.) en een kijk op de 

eerste praktijkervaringen, Mechelen, Kluwer, 2019, (91) 99. 
543 RAAD VOOR HET VERBRUIK, Advies betreffende de problematiek van de herinneringskosten, de kosten van 

ingebrekestelling en de nalatigheidsinteresten in geval van laattijdige betaling van facturen, 11 mei 2017, nr. 
508, https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/About-SPF/avis-cc-rvv/Advies-508-Raad-Verbruik.pdf; 

Verslag names de Commissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda houdende de 

schuldenindustrie en overmatige schuldenlast voor consumenten, Parl.St. Kamer 2019-20, nr. 55-0839/001. 
544 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van 

schulden van de consument, teneinde misbruiken tegen te gaan, Parl.St. Kamer 2019-20, nr. 55-0267/003; 

Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen met betrekking tot de betaling van schulden en tot wijziging van de 

wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, Parl.St. 

Kamer 2019-20, nr. 55-0267/010. 
545 F. SNOECK, “Van schuldenindustrie naar schuldenaanpak”, TIBR 2021, (9) 12; SAM-TES, De minnelijke 
invordering door de gerechtsdeurwaarder, 13 september 2021, www.gerechtsdeurwaarders.be/nieuws/de-

minnelijke-invordering-door-de-gerechtsdeurwaarder (consultatie 23 november 2021). 
546 Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen met betrekking tot de betaling van schulden en tot wijziging van 

de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, Parl.St. 

Kamer 2019-20, nr. 55-0267/010, 4. 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/About-SPF/avis-cc-rvv/Advies-508-Raad-Verbruik.pdf
http://www.gerechtsdeurwaarders.be/nieuws/de-minnelijke-invordering-door-de-gerechtsdeurwaarder
http://www.gerechtsdeurwaarders.be/nieuws/de-minnelijke-invordering-door-de-gerechtsdeurwaarder
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ingebrekestellingen.547 Bovendien moet de consument het recht krijgen op één gratis 

betalingsherinnering per overeenkomst waarin op een transparante wijze alle relevante 

gegevens in verband met de schuld worden uiteengezet.548   

 

Dit voorstel vormt een veruiterlijking van de mentaliteitswijziging in de maatschappij die 

pleit voor een efficiëntere en billijke schuldinvordering, en draagt zodanig bij aan een 

betere rechtszekerheid en bescherming voor consumenten. De wetgever tracht hiermee 

een alomvattende oplossing te bieden aan de problematiek op het vlak van invorderingen 

van consumentenschulden in geval van wanbetaling. 

 

286. Recent werd er bovendien in een parlementaire vraag aan de Minister van Justitie 

uitleg gevraagd over de geplande hervormingen met betrekking tot de invorderingen van 

schulden. Het probleem van de overmatige schuldenlast moet bij de bevolking worden 

aangepakt. Om hieraan tegemoet te komen, antwoordt de Minister van Justitie, dat er 

onder andere zal worden gewerkt aan een wetsontwerp over de uitbreiding van de 

procedure voor de invordering van onbetaalde en onbetwiste geldschulden.549 Dit initiatief 

doet denken aan het voorontwerp van wet dat in 2018 werd uitgewerkt tot invoering van 

een IOS-procedure voor B2C-vorderingen. Dit voorontwerp zal in hoofdstuk 2 uitgebreid 

worden besproken. 

 

1.1. Impact van de geopolitieke crisissen op het invorderingsbeleid 
 

287. Vooraleer nader wordt ingegaan op het voorontwerp van wet, is het ook belangrijk 

om stil te staan bij de huidige geopolitieke crisissen. 

 

288. De zware gezondheidscrisis van de afgelopen jaren heeft het betaalgedrag van 

burgers zeker niet verbeterd. Uit een interview met J. RODRIGUEZ Y CANTELI vloeit echter 

voort dat er geen exponentiële toename aan invorderingen werd vastgesteld tijdens de 

coronacrisis, mede dankzij het gedeeltelijk digitale verloop van de IOS-procedure en de 

beschermende overheidsmaatregelen.550 Nu deze pandemie nog maar net onder controle 

is, hebben we intussen al te maken met een nieuwe geopolitieke crisis met aanzienlijke 

stijgingen van energie- en grondstofprijzen tot gevolg.551 De tijd zal uitwijzen welke impact 

dit zal hebben op de eventuele toename van het aantal invorderingen. 

 

 
547 Ibid., 5-6. 
548 Ibid., 6-7. 
549 Hand. Kamer comm. voor Justitie 2021-22, 2 februari 2022, nr. 55-COM 683, 40-41. 
550 Interview van 22 april 2022 met J. RODRIGUEZ Y CANTELI, juriste bij SAM-TES. 
551 UNIZO, “Brusselse ondernemers dragen impact geopolitieke crisis grotendeels zelf”, 10 mei 2022, 

www.unizo.be/brussel/nieuws-pers/brusselse-ondernemers-dragen-impact-geopolitieke-crisis-grotendeels-

zelf#:~:text=De%20gezondheidscrisis%20is%20nog%20maar,laten%20de%20moed%20niet%20zakken. 

http://www.unizo.be/brussel/nieuws-pers/brusselse-ondernemers-dragen-impact-geopolitieke-crisis-grotendeels-zelf#:~:text=De%20gezondheidscrisis%20is%20nog%20maar,laten%20de%20moed%20niet%20zakken
http://www.unizo.be/brussel/nieuws-pers/brusselse-ondernemers-dragen-impact-geopolitieke-crisis-grotendeels-zelf#:~:text=De%20gezondheidscrisis%20is%20nog%20maar,laten%20de%20moed%20niet%20zakken
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289. Bovendien stelt men wel vast dat er nieuwe groepen van schuldenaars zijn ontstaan. 

Ondernemingen of particulieren die voorheen geen financiële problemen hadden, krijgen 

nu wel te maken met betalingsmoeilijkheden door bijvoorbeeld de langdurige technische 

werkloosheid. Daarenboven zal deze groep alsmaar vergroten onder invloed van de huidige 

stijgende inflatie. Deze personen moeten worden geholpen en ondersteund en daar dienen 

alle relevante actoren in de schuldenproblematiek aan mee te werken.552  

Adequate invorderingsinstrumenten die tevens de noodzakelijke ethische bescherming 

bieden aan consumenten zijn derhalve wenselijk. 

 

Hoofdstuk 2: Voorontwerp van wet 2018 
 

290. Voormalig Minister van Justitie Koen Geens verklaarde destijds dat bij succes van 

de IOS-procedure tussen ondernemingen eventueel een gelijkaardig alternatief voor 

consumenten zou worden ontwikkeld.553 Op het niveau van de federale regering werd in 

de zomer van 2018 een voorontwerp van wet uitgewerkt met als doel een nieuwe versnelde 

invorderingsprocedure in de B2C-context in te voeren, die geïnspireerd is op de IOS-

procedure B2B.554 De Memorie van Toelichting en het ontwerp van de artikelen 1394/28-

36 Ger.W. en artikel 1390octies-undecies Ger.W. werden uitgewerkt, doch dit voorontwerp 

is uiteindelijk dode letter gebleven. 

 

291. Uit de Memorie van Toelichting van het voorontwerp blijkt dat de IOS-procedure in 

de B2B-context haar nut ontegensprekelijk heeft bewezen. De procedure wordt beschouwd 

als een goedwerkend, snel en kostenefficiënt alternatief voor de gerechtelijke invordering. 

De vele voordelen die met deze administratieve invorderingsprocedure gepaard gaan en 

het hoge aantal verstekvonnissen voor onbetwiste schulden die worden afgeleverd bij de 

vredegerechten, vormen de verantwoording volgens de wetgever dat de IOS-procedure 

moet worden uitgebreid naar consumentenschulden.555 

 

292. De wetgever stelt wel dat de huidige procedure niet identiek kan worden 

overgenomen voor consumentenschulden, gelet op de meer kwetsbare positie van 

consumenten. Bijgevolg worden in het voorontwerp extra waarborgen voorzien die een 

bijkomende bescherming bieden om tegemoet te komen aan de bijzondere positie van 

consumenten in het economisch verkeer.556  

 

 
552 Interview van 22 april 2022 met J. RODRIGUEZ Y CANTELI, juriste bij SAM-TES. 
553 M. JUSTAERT, “Geen rechter meer nodig om onbetwiste schulden te innen”, De Standaard, 8 mei 2015, 
www.standaard.be/cnt/dmf20150508_01670343.  
554 Voorontwerp van wet juli 2018 ter invoering van een IOS-procedure in de B2C-context, met ontworpen art. 

1394/28-36 Ger.W. en art. 1390octies-undecies Ger.W. (hierna: Voorontwerp van wet 2018). 
555 MvT bij Voorontwerp van wet 2018, 2. 
556 Ibid., 4. 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150508_01670343
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De belangrijkste aanpassingen en bijkomende garanties ten opzichte van de huidige IOS-

procedure waarin het voorontwerp voorziet, zullen hieronder nader worden toegelicht. 

 

2.1. Toepassingsgebied   
 

293. Het toepassingsgebied van IOS B2C strekt zich enkel uit tot onbetwiste vorderingen 

waarvan de vrederechter in een gerechtelijke procedure in laatste aanleg kennisneemt.557 

Enkel geringe schuldvorderingen kunnen dus worden ingevorderd met deze 

buitengerechtelijke invorderingsprocedure.558 

 

294. Opvallend hierbij is dat wanneer een onbetwiste vordering effectief onder het 

toepassingsgebied van de IOS-procedure ressorteert, de wetgever de verplichting oplegt 

om deze administratieve procedure effectief te gebruiken. Dit wordt gemotiveerd door het 

duidelijk afgebakende toepassingsgebied, de bijkomende waarborgen en het efficiënte en 

kostenbesparende karakter van de buitengerechtelijke invorderingsprocedure in B2C-

situaties.559 De wetgever acht het niet billijk dat de ene consument toch nog hoge 

gedingkosten zou moeten betalen, terwijl de andere kan genieten van de voordeligere IOS-

procedure. Deze verplichting geldt echter niet wanneer de schuldeiser meent recht te 

hebben op een hoger bedrag aan bijkomende kosten wegens laattijdige betaling.  

Ook in de B2C-context geldt immers het wettelijk plafond voor intresten en 

schadebedingen van 10% van de initiële hoofdsom. Dit zal effectief worden gecontroleerd 

door de gerechtsdeurwaarder.560 

 

2.2. Voorafgaande controles 
 

295. Vooraleer de invorderingsprocedure daadwerkelijk zal worden opgestart, voorziet 

de wetgever in een aantal voorafgaande controles van de schuldvordering. 

 

2.2.1. Formele controle door gerechtsdeurwaarder  
 

296. De gerechtsdeurwaarder is vooreerst verplicht een formele controle uit te voeren 

alvorens de procedure verder te zetten. Deze controle houdt in dat de gerechtsdeurwaarder 

verifieert of de gegevens waarover hij beschikt omtrent de schuldenaar correct zijn en of 

de dwingende bepalingen van het WMI zorgvuldig werden nageleefd.561 

 

 

 

 
557 Voorontwerp van wet 2018, 4, 17 en 24. 
558 MvT bij Voorontwerp van wet 2018, 4-5. 
559 Voorontwerp van wet 2018, 12 en 17. 
560 MvT bij Voorontwerp van wet 2018, 12-13. 
561 Voorontwerp van wet 2018, 5, 17-18 en 25. 
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2.2.2. Solvabiliteitscontrole 

 

297. Daarnaast zal de wetgeving worden aangepast opdat de gerechtsdeurwaarder de 

persoonlijke en financiële situatie van de consument-schuldenaar beter en grondiger kan 

inschatten.562 Het voorontwerp voorziet in een uitbreiding van het CBB zodat de 

gerechtsdeurwaarder bij een consulatie van deze databank een beter overzicht krijgt van 

de solvabiliteit van de betrokken schuldenaar.563 Dit zorgt ervoor dat de schuldeiser ook 

beter kan inschatten of het wel nuttig zal zijn de invorderingsprocedure effectief op te 

starten. 564  

 

298. Wanneer tot een kennelijke overmatige schuldenlast van de schuldenaar wordt 

besloten, zal dit in het CBB worden ingeschreven en zal bijgevolg de invorderingsprocedure 

worden opgeschort voor een periode van drie maanden. In deze periode kan een 

schuldbemiddelaar een billijke betalingsregeling uitwerken met de schuldenaar, of kan het 

dossier worden afgesloten wegens aanhoudende insolvabiliteit.565 

 

2.2.3. Tussenkomst advocaat 
 

299. Wanneer de twee voorgaande controles geen problemen opleveren, moet het 

invorderingsdossier door een advocaat worden gevalideerd. De advocaat verifieert of de 

onbetaalde schuld effectief onder het toepassingsgebied van IOS ressorteert en of het 

voorwerp van de vordering geen afbreuk doet aan de openbare orde.566 Op dit punt moet 

terug worden verwezen naar de jurisprudentie van het Hof van Justitie. Het Hof heeft al 

veelvuldig gesteld dat de Europese regels inzake oneerlijke bedingen gelijkwaardig zijn aan 

nationale bepalingen van openbare orde.567 Uit het voorontwerp vloeit bijgevolg voort dat 

de advocaat erop toe ziet of er in de onderliggende overeenkomst geen onrechtmatige 

bedingen zijn ingeschreven. 

 

300. Wanneer ook deze controle geen onregelmatigheden oplevert, verzoekt de advocaat 

aan de gerechtsdeurwaarder om de invorderingsprocedure verder te zetten.568  

 

2.3. Kosteloze uitnodiging tot betalen  
 

301. Een belangrijke consumentenwaarborg waarin het voorontwerp voorziet, is de 

bijkomende voorafgaande kosteloze uitnodiging tot betalen verstuurd door de 

 
562 MvT bij Voorontwerp van wet 2018, 6. 
563 Voorontwerp van wet 2018, 14, 18 en 25. 
564 MvT bij Voorontwerp van wet 2018, 6. 
565 Ibid.  
566 Voorontwerp van wet 2018, 7, 18-19 en 25-26. 
567 Arrest Asturcom Telecomunicaciones, punt 52; HvJ 30 mei 2013, nr. C-397/11, ECLI:EU:C:2013:340, Erika 

Jőrös/Aegon Magyarország Hitel Zrt., punt 30; HvJ 30 mei 2013, nr. C-488/11, ECLI:EU:C:2013:341, Dirk 

Frederik Asbeek Brusse en Katarina de Man Garabito/Jahani BV, punt 44. 
568 Voorontwerp van wet 2018, 7, 18-19 en 25-26. 
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gerechtsdeurwaarder. Na deze uitnodiging begint een termijn van één maand te lopen 

waarbinnen de schuldenaar de kans krijgt om te reageren met diverse 

reactiemogelijkheden via een standaardformulier. Zo kan de schuldenaar hier voor de 

eerste keer de schuld betalen, een betalingsregeling aanvragen of de schuld betwisten.569 

De schuldenaar kan in deze fase bovendien aan de gerechtsdeurwaarder vragen om te 

bemiddelen met de schuldeiser. Deze mogelijkheid tot bemiddeling wordt uitdrukkelijk 

vermeld op het standaard antwoordformulier dat bij de aanmaning wordt gevoegd.570  

 

302. De schuldenaar-consument kan in deze fase dus voor de eerste keer de vordering 

betwisten. Een betwisting kan heel eenvoudig gebeuren door op het modelformulier het 

vakje ‘betwisting’ aan te vinken en dit terug te zenden naar de gerechtsdeurwaarder.  

De schuldenaar moet bijgevolg geen gemotiveerde argumentatie geven voor de betwisting. 

De mogelijkheid om de schuld te betwisten, wordt in de B2C-context dus nog eenvoudiger 

gemaakt dan al is voorzien in de huidige IOS-procedure B2B.571  

 

2.4. Betekening van de aanmaning tot betalen 
 

303. Wanneer een reactie van de consument-schuldenaar op de uitnodiging tot betalen 

binnen de 30 dagen uitblijft, wordt aangenomen dat de consument de vordering erkent en 

zal bijgevolg de invorderingsprocedure worden verdergezet, zoals dit ook geldt voor 

ondernemingen die niet binnen een redelijke termijn reageren.572 De gerechtsdeurwaarder 

staat vervolgens in voor de betekening van de aanmaning tot betalen.573 Pas vanaf dit 

moment worden er bijkomende kosten in rekening gebracht ten laste van de consument, 

met name een forfaitaire vergoeding voor de gerechtsdeurwaarder en de advocaat.574  

 

304. De schuldenaar kan dan opnieuw binnen een termijn van vijftien dagen op 

verschillende manieren reageren door gebruik te maken van het standaardformulier dat 

bij de aanmaning wordt gehecht. Zo krijgt de schuldenaar nogmaals de mogelijkheid om 

de vordering te betwisten door slechts het vakje ‘betwisting’ aan te vinken op het standaard 

antwoordformulier zonder enige inhoudelijke motivering.575 

 

305. Opnieuw krijgt de consument de mogelijkheid om via de gerechtsdeurwaarder te 

bemiddelen met de schuldeiser en moet de gerechtsdeurwaarder de informatieplicht ten 

gronde uitvoeren.576 Bovendien controleert de gerechtsdeurwaarder hier nogmaals de 

 
569 Voorontwerp van wet 2018, 7-8 en 26. 
570 Ibid., 19. 
571 MvT bij Voorontwerp van wet 2018, 8. 
572 Ibid. 
573 Voorontwerp van wet 2018, 8 en 27-28. 
574 Ibid., 8-9 en 18-19. 
575 Ibid., 9, 20 en 27-28. 
576 Ibid., 6 en 20. 
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financiële situatie van de consument en kan deze de procedure nogmaals schorsen voor 

een periode van drie maanden indien nodig.577  

 

306. Wanneer ook in deze fase een reactie van de schuldenaar-consument uitblijft en er 

geen sprake is van een insolvabele schuldenaar, zal er worden vermoed dat de schuldenaar 

de vordering aanvaardt en zal de volgende procedurefase aanvangen.578  

 

2.5. Proces-verbaal van niet-betwisting en de uitvoerbaarverklaring 
 

307. De volgende stappen in de procedure B2C zijn quasi identiek aan het verloop van 

de huidige IOS-procedure.  

 

Zoals in de B2B-procedure, kan ten vroegste acht dagen na het verstrijken van de termijn 

van vijftien dagen een proces-verbaal van niet-betwisting worden opgesteld door de 

gerechtsdeurwaarder.579 Vervolgens verzoekt de gerechtsdeurwaarder een magistraat van 

het comité CBB om de titel uitvoerbaar te verklaren.580 Zoals in de huidige procedure, 

beschikt de consument-schuldenaar hier ook over de ultieme waarborg om verzet aan te 

tekenen tegen de tenuitvoerlegging van het pv van niet-betwisting door een procedure ten 

gronde in te leiden, en dit binnen één maand na de betekening van de uitvoerbare titel; 

het zogenaamde inversion du contentieux. In tegenstelling tot de huidige IOS, werd in het 

voorontwerp hier dus wel een termijn voor uitgewerkt.581 Ook het voorontwerp waarborgt 

hiermee optimaal het recht op toegang tot de rechter in hoofde van de schuldenaar-

consument. 

 

2.6. Beoordeling voorontwerp  
 

308. Een uitbreiding naar consumentenschulden zal slechts nuttig zijn voor zover het 

voordelige en eenvoudige karakter van de procedure bewaard blijft. De wetgever stelt dat 

eveneens voor onbetwiste B2C-vorderingen deze administratieve invorderingsprocedure 

voordeliger en efficiënter zal zijn dan de gerechtelijke procedure en dit zowel voor de 

schuldenaar als voor de schuldeiser.582 Door te voorzien in deze extra waarborgen kunnen 

consumenten effectief genieten van een efficiënte en kostenbesparende procedure zonder 

dat er aan rechtszekerheid wordt ingeboet.583 

 

 
577 MvT bij Voorontwerp van wet 2018, 9. 
578 Voorontwerp van wet 2018, 20. 
579 Ibid., 21 en 29. 
580 Ibid., 9, 21 en 30. 
581 Ibid., 10, 21 en 30. 
582 MvT bij Voorontwerp van wet 2018, 10-11. 
583 Ibid., 11. 
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309. Uit het voorontwerp komt de belangrijke rol van de gerechtsdeurwaarder opnieuw 

duidelijk naar voor. Zo moet hij erop toezien dat de schuldenaar in kennis wordt gesteld 

van alle relevante informatie en wordt hij wettelijk verplicht de bemiddelingsrol tussen de 

schuldeiser en schuldenaar-consument effectief uit te oefenen. Bovendien kan hij 

eenvoudig kennisnemen van de financiële toestand van de schuldenaar en, indien nodig, 

de schuldeiser informeren over een eventueel financieel onvermogen van de schuldenaar 

om deze laatste dan eenvoudig door te verwijzen naar een schuldbemiddelaar. 

 

310. De extra garanties zorgen er dus voor dat een snellere doorverwijzing naar 

hulpverlening kan worden gegarandeerd. De bemiddelingsverplichting kan er ook voor 

zorgen dat een structurele oplossing tussen de schuldeiser en schuldenaar wordt 

bewerkstelligd. De IOS-procedure voor consumentenschulden wordt volgens de wetgever 

aangepast waar nodig om hen optimaal te beschermen.584 

 

311. Naar mijn mening voorziet dit voorontwerp al in verschillende dienstige waarborgen 

die de bijzondere bescherming van consumenten ten goede zouden komen. In hoofdstuk 

3 zullen de aanvullende waarborgen worden besproken die mijns inziens in de huidige 

procedure B2B moeten worden ingebouwd om een optimale consumentenbescherming te 

garanderen en die tegelijkertijd in een efficiënte invorderingsprocedure voorzien in B2C-

situaties. Hierbij zal ook een toelichting worden gegeven over welke waarborgen naar mijn 

mening uit het voorontwerp effectief kunnen worden toegepast en welke correcties er 

moeten worden doorgevoerd.  

 

Hoofdstuk 3: Aanvullende consumentengaranties in IOS B2C 
 

3.1. Waarborgen in IOS B2B 

312. Uit de parlementaire werkzaamheden blijkt dat de huidige IOS-procedure al is 

voorzien van vele waarborgen met de bedoeling om tegemoet te komen aan een efficiënte 

rechtsbescherming van de schuldenaar. De huidige invorderingsprocedure werd al 

uitvoerig besproken in deel 1, maar de belangrijkste waarborgen worden hier nogmaals 

kort toegelicht.  

Zo kan deze procedure enkel worden opgestart op het verzoek van een advocaat; is een 

verplichte voorafgaande aanmaning vereist die wordt betekend door de 

gerechtsdeurwaarder; worden de intresten en schadebedingen wettelijk geplafonneerd tot 

10% van de initiële hoofdsom en is de uitvoerbaarverklaring van de titel voorbehouden 

aan een magistraat van het comité CBB. Bovendien kan de schuldenaar alle aspecten van 

 
584 Ibid., 10. 
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de schuld eenvoudig betwisten en een gepast rechtsherstel krijgen voordat de titel wordt 

uitgegeven door de gerechtsdeurwaarder. Tot slot beschikt de schuldenaar als ultieme 

waarborg over de mogelijkheid om de tenuitvoerlegging van de uitvoerbare titel te 

schorsen door een procedure ten gronde in te leiden. Het opzet was om te voorzien in een 

eenvoudige buitengerechtelijke invorderingsprocedure zonder overdreven formalisme.585 

3.2. Bijkomende garanties voor consumenten 

 
313. Wanneer IOS ook zou gebruikt worden in B2C-relaties, is het essentieel om 

bijkomende consumentengaranties en controlemechanismen te voorzien in de procedure, 

gelet op het bijzondere statuut van de consument. Het opzet is om in de overeenkomst 

een optimale rechtsbescherming te verlenen aan de consument als ‘zwakkere partij’ die 

doorgaans over minder juridische kennis beschikt. Extra garanties zullen daarenboven 

bijdragen aan de rechtszekerheid en aantrekkelijkheid van de invorderingsprocedure.586 

 

314. Voor bijkomende consumentenwaarborgen en controlemechanismen zal onder 

andere inspiratie worden gehaald uit het voorontwerp van wet dat voorziet in een 

uitgewerkt ontwerp van de IOS-procedure in B2C-situaties. Bovendien bespreekt professor 

A.-L. VERBEKE in zijn bijdrage ‘Efficiënt en ethisch minnelijk invorderen: een 

paradigmashift’ ook een aantal consumentengaranties die kunnen bijdragen aan een 

efficiënt en bovendien ethisch verantwoord systeem van formele minnelijke invordering.  

 

Professor A.-L. VERBEKE stelt dat de principes die aan de IOS ten grondslag liggen een 

efficiënte en ethische invordering moeten verwezenlijken, met zowel voordelen voor de 

schuldeiser als voor de schuldenaar op het vlak van kosten, snelheid, privacy. De procedure 

moet uiteraard de menselijke waardigheid van betrokken partijen ten volle vrijwaren.587 

 

De belangrijkste principes voor efficiëntie zijn bijvoorbeeld de solvabiliteit van de 

schuldenaar optimaal kunnen inschatten; zoveel als mogelijk informatie bewaren in 

databanken en uitwisselen tussen gerechtsdeurwaarders en andere actoren die in de 

invordering tussenkomen, etc.588  

De essentiële principes voor ethisch invorderen zijn bijvoorbeeld de schuldenaar optimaal 

informeren over alle noodzakelijke elementen van de vordering en over de werking van de 

invorderingsprocedure; een duidelijke en rustige communicatie bewerkstelligen in 

mensentaal met de schuldenaar; erop toezien dat de schuldenaar niet te maken krijgt met 

 
585 Verslag van de eerste lezing namens de Commissie voor de Justitie bij het wetstonwerp houdende wijziging 

van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-
1219/005, 17-18. 
586 L. DE MOL en J. RODRIGUEZ Y CANTELI, “De buitengerechtelijke procedure voor invordering van onbetwiste 

schulden (IOS): balans en perspectieven”, TIBR 2020, (56) 78. 
587 A.-L. VERBEKE, “Efficiënt en ethisch minnelijk invorderen: een paradigmashift”, RW 2019-20, (803) 807. 
588 Ibid. 
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hoge bijkomende kosten bovenop de initiële schuld; voorzien in controles; de toegang tot 

de rechter optimaal vrijwaren voor de schuldenaar, etc.589 

 

3.2.1. Toepassingsgebied  
 

315. Zoals het voorontwerp van wet voorziet, kunnen enkel geringe vorderingen in 

aanmerking komen voor een buitengerechtelijke invordering via IOS.  

Uitsluitend onbetwiste consumentenschulden die worden gewezen in laatste aanleg door 

de vrederechter zullen onder het toepassingsgebied van IOS B2C vallen.590 In concreto 

betekent dit dat enkel schulden met een maximaal bedrag van 2.000 euro kunnen 

ingevorderd worden via de IOS-procedure B2C.591 

 

Een schulddrempel inbouwen naar Frans recht592 komt het efficiënte karakter van IOS ten 

goede omdat de IOS-procedure op die manier kan blijven dienen waarvoor ze in het leven 

is geroepen: eenvoudig, snel en efficiënt een onbetwiste vordering invorderen.  

Men stelt namelijk vast dat hoe kleiner het bedrag van de schuldvordering, hoe groter de 

kans is dat het dossier zal worden afgerond voor de uitvoeringsfase.593 De beperking van 

het toepassingsgebied tot geringe consumentenvorderingen zal dus bijdragen aan het 

efficiënte karakter van de buitengerechtelijke invorderingsprocedure.  

 

316. Daarnaast voorziet het voorontwerp ook in een verplicht gebruik van de procedure 

wanneer een consumentenschuld effectief kan worden ingevorderd met IOS.594  

Dit is verantwoord in het licht van het grondwettelijk gewaarborgd gelijkheidsbeginsel595. 

Alle consumenten moeten immers het recht hebben om te genieten van een voordelige 

administratieve invorderingsprocedure en niet afhankelijk worden gesteld van de keuze 

van de schuldeiser. Het feit dat er dus verplicht moet worden gekozen voor de meest 

consumentvriendelijke procedure, zal de consumentenbescherming zonder twijfel ten 

goede komen.596 Invorderen via IOS B2C wordt dus de regel. 

 

3.2.2. Waarborgen geboden door de gerechtsdeurwaarder 
 

317. De gerechtsdeurwaarder is eveneens geschikt om in de IOS-procedure B2C de 

hoofdrol op zich te nemen en daarbij een daadwerkelijke en efficiënte bescherming te 

verlenen aan consumenten.  

 
589 Ibid. 
590 Voorontwerp van wet 2018, 4, 17 en 24. 
591 Art. 617 Ger.W. 
592 In de Franse procedure mag de schuldvordering in hoofdsom en intresten het bedrag van 5.000 euro niet te 

boven gaan; art. R125-1, laatste lid Code des procédures civiles d'exécution, www.legifrance.gouv.fr/. 
593 L. DE MOL en J. RODRIGUEZ Y CANTELI, “De buitengerechtelijke procedure voor invordering van onbetwiste 

schulden (IOS): balans en perspectieven”, TIBR 2020, (56) 70. 
594 Voorontwerp van wet 2018, 12-13, 17 en 24. 
595 Art. 10 en 11 Gw. 
596 MvT bij Voorontwerp van wet 2018, 13. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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318. Het Grondwettelijk Hof heeft de huidige IOS-procedure gevalideerd en heeft zich 

daarbij positief uitgesproken over de belangrijke rol van en de bescherming geboden door 

de gerechtsdeurwaarder.597 Deze invorderingsprocedure is één van de monopolietaken598 

van de gerechtsdeurwaarder en dat is volgens het Hof niet zonder redelijke 

verantwoording.599 De gerechtsdeurwaarders treden in de procedure op in hun 

hoedanigheid van openbaar ambtenaar en ministerieel officier en bieden bijgevolg de 

nodige waarborgen op het vlak van deskundigheid en onafhankelijkheid.600  

De gerechtsdeurwaarder moet bij zijn optreden ook rekening houden met de belangen van 

zowel de schuldeiser als de schuldenaar en moet erop toezien dat de rechten van 

verdediging en het recht op toegang tot de rechter in hoofde van de schuldenaar worden 

gewaarborgd.601  

 

319. In B2C-relaties zal de rol van de gerechtsdeurwaarder in het kader van de 

invorderingsprocedure nog belangrijker worden aangezien hij als onafhankelijke en 

onpartijdige actor bijkomende waarborgen en garanties moet bieden aan consumenten om 

hen een zo hoog mogelijke bescherming te garanderen. 

 

3.2.2.1. Persoonlijk contact met de consument-schuldenaar 

 

320. Zoals professor A.-L. VERBEKE stelt, is het menselijke contact met de schuldenaar 

essentieel.602 In de huidige IOS-procedure wordt al voorzien dat de gerechtsdeurwaarder 

ter plaatse komt bij de debiteur en daar optreedt als jurist ter plekke.603 Het persoonlijk 

contact met de consument-schuldenaar is een grote meerwaarde en zal één van de 

belangrijkste waarborgen zijn die effectief kunnen bijdragen aan een doeltreffende 

bescherming van consumenten. Ook J. RODRIGUEZ Y CANTELI benadrukt de grote 

meerwaarde van de gerechtsdeurwaarder in de procedure dankzij hun voeling met het 

terrein. De gerechtsdeurwaarder is de enige jurist die daadwerkelijk aan huis komt bij de 

debiteur en kan daardoor bijgevolg een grote rol spelen om een efficiënte en menswaardige 

invordering te bewerkstelligen.604  

 

321. Dat het persoonlijk contactmoment met de gerechtsdeurwaarder essentieel is in 

invorderingsprocedures waar consumenten bij betrokken zijn, blijkt ook duidelijk uit de 

 
597 L. DE MOL en J. RODRIGUEZ Y CANTELI, “De buitengerechtelijke procedure voor invordering van onbetwiste 

schulden (IOS): balans en perspectieven”, TIBR 2020, (56) 79. 
598 Art. 519, §1, 1° bis Ger.W. 
599 GwH 31 mei 2018, nr. 62/2018, 154, overw. B.84.4 
600 Art. 520 en 521 Ger.W. 
601 GwH 31 mei 2018, nr. 62/2018, 154, overw. B.80.2. 
602 A.-L. VERBEKE, “Efficiënt en ethisch minnelijk invorderen: een paradigmashift”, RW 2019-20, (803) 808. 
603 L. DE MOL en J. RODRIGUEZ Y CANTELI, “De buitengerechtelijke procedure voor invordering van onbetwiste 

schulden (IOS): balans en perspectieven”, TIBR 2020, (56) 77. 
604 Interview van 22 april 2022 met J. RODRIGUEZ Y CANTELI, juriste bij SAM-TES. 
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besproken invorderingsprocedures van Frankrijk en Nederland. Het fysieke contact tussen 

de gerechtsdeurwaarder en de consument-schuldenaar draagt bij aan een adequate en 

ethische rechtsbescherming voor consumenten. 

 

A. Duidelijk omlijnde informatieplicht 

322. De gerechtsdeurwaarder is bij de betekening van de aanmaning verplicht om 

bijkomende uitleg te verschaffen over de schuldvordering en de procedure waar nodig.  

Om zeker te zijn dat de consument over voldoende informatie en kennis beschikt, zal het 

noodzakelijk zijn om het systeem van persoonlijk contact bij de start van de 

invorderingsprocedure meer uit te bouwen, zoals ook bepleit door professor A.-L. 

VERBEKE.605 Dit zal bijdragen aan de rechtszekerheid van de procedure voor de 

schuldenaar. 

 

323. In de huidige procedure wordt de informatieplicht van de gerechtsdeurwaarder niet 

voldoende wettelijk gedefinieerd. Het is belangrijk dat er expliciet wordt aangegeven wat 

van de gerechtsdeurwaarder wordt verwacht wanneer hij ter plekke komt bij de 

schuldenaar.606 Dit moment van het fysieke huisbezoek moet dus duidelijker omlijnd 

worden en er moet concreet worden vastgelegd welke informatie de gerechtsdeurwaarder 

moet meedelen aan de consument-schuldenaar om deze laatste voldoende informatie te 

verschaffen over de formaliteiten van de procedure.607   

 

324. Daarenboven is de manier waarop de informatie moet worden meegedeeld niet 

onbelangrijk. Een ethische invordering houdt in dat de gerechtsdeurwaarder op een 

rechtvaardige en menswaardige manier tussenkomt waarbij een duidelijke, vriendelijke, 

eenvoudige en geen afschrikkende communicatie zal plaatsvinden.608 Bovendien hebben 

vele debiteurs meerdere schulden en zijn ze dikwijls reeds goed gekend door de 

gerechtsdeurwaarder uit vroegere dossiers.609 Wanneer er altijd een correcte, maar 

duidelijke communicatie tussen hen heeft plaatsgevonden, kan dit ervoor zorgen dat de 

schuldenaar meer geneigd zal zijn om zijn schuld sneller af te betalen. 

B. Rol als bemiddelaar 
 

325. In het persoonlijk contact met de consument-schuldenaar zal het ook belangrijk zijn 

dat de gerechtsdeurwaarder zijn wettelijke rol als bemiddelaar ten volle kan vervullen.610 

 
605 A.-L. VERBEKE, “Efficiënt en ethisch minnelijk invorderen: een paradigmashift”, RW 2019-20, (803) 809. 
606 Zie art. 1394/21 Ger.W. 
607 A.-L. VERBEKE, “Efficiënt en ethisch minnelijk invorderen: een paradigmashift”, RW 2019-20, (803) 809. 
608 Ibid., 807 en 809. 
609 Dit blijkt uit een interview met gerechtsdeurwaarderskantoor de Alliantie op 31 maart 2022. 
610 Art. 519, §4 Ger.W. 
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In het voorontwerp van wet werd ingeschreven dat de gerechtsdeurwaarders in hun 

persoonlijk contact met de debiteur, hun maatschappelijke functie als bemiddelaar 

verplicht moeten uitoefenen om te voorkomen dat er een uitvoerbare titel wordt bekomen 

van de schuldvordering.611  

 

326. Daarenboven beschikt de gerechtsdeurwaarder ook over de wettelijke verplichting 

om de schuldenaar te wijzen op de mogelijkheid om met de schuldeiser te bemiddelen.612 

De gerechtsdeurwaarder moet bij aanvang van de procedure, wanneer hij de uitnodiging 

tot betalen overmaakt en bij de betekening van de aanmaning, de consument-schuldenaar 

expliciet wijzen op de mogelijkheid om te bemiddelen met de schuldeiser.613  

 

327. Geïnspireerd op de Franse vereenvoudigde invorderingsprocedure, zou het 

bevorderlijk zijn als ook de gerechtsdeurwaarder zelf actief zou kunnen onderhandelen met 

de schuldenaar-consument waarbij de onderhandelingsmarges waarover hij beschikt 

nauwkeurig worden vastgelegd door de schuldeiser. Wanneer de consument aldus aangeeft 

open te staan voor een bemiddeling, zou de gerechtsdeurwaarder dan in de plaats van de 

schuldeiser, als onpartijdige derde, kunnen onderhandelen met de schuldenaar. 

 

328. Om te verzekeren dat de gerechtsdeurwaarder zijn rol als bemiddelaar doeltreffend 

kan uitoefenen, is er zoals A.-L. VERBEKE aanhaalt, behoefte aan een duidelijk 

bemiddelingsprotocol dat de methode van de bemiddeling in de praktijk nauwkeurig 

definieert. Concreet moeten essentiële formaliteiten worden vastgelegd die een leidraad 

zullen vormen voor de gerechtsdeurwaarder om een optimale bemiddeling te kunnen 

bewerkstelligen. Daarbij is het onontbeerlijk om bij de opleiding en in de permanente 

vormingen de gerechtsdeurwaarder vertrouwd te maken met de specifieke vaardigheden 

van een bemiddelaar; zoals bijvoorbeeld actief leren luisteren met voldoende inleving 

waarbij de schuldenaar zich gehoord voelt.614  

3.2.3. Meer controle 

 

329. De huidige IOS-procedure voorziet al in verschillende controles. Zoals aangehaald 

bij de bespreking van de huidige IOS-procedure, is het de advocaat die voorafgaandelijk 

controleert of de schuldvordering voldoet aan alle wettelijke toepassingsvoorwaarden van 

IOS. De gerechtsdeurwaarder gaat na of de betrokken schuldenaar niet insolvabel is en 

een magistraat van het comité CBB staan in voor een marginale controle van de wettelijke 

formaliteiten van de procedure. Tot slot voert het CROS een automatische controle uit van 

 
611 MvT bij Voorontwerp van wet 2018, 3-4. 
612 Art. 519, §4 Ger.W. 
613 Voorontwerp van wet 2018, 19-20. 
614 A.-L. VERBEKE, “Efficiënt en ethisch minnelijk invorderen: een paradigmashift”, RW 2019-20, (803) 809. 
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het correcte verloop van de IOS-procedure.  

 

330. Bij een uitbreiding naar consumentenschulden zijn bijkomende 

controlemechanismen echter onontbeerlijk. Een uitgebreidere controle vooraleer de 

invorderingsprocedure daadwerkelijk wordt opgestart, zal bijdragen aan een adequate 

bescherming voor de consument-schuldenaar.  

3.2.3.1. Formele controle gerechtsdeurwaarder 

331. Zoals in het voorontwerp van wet werd ingeschreven, is het bevorderlijk om in het 

begin van de procedure wanneer de gerechtsdeurwaarder kennisneemt van de 

invorderingsopdracht, in een verplichte formele controle te voorzien door de 

gerechtsdeurwaarder. Deze zal verifiëren of de gegevens in verband met de schuldenaar 

correct zijn en of de dwingende bepalingen van het WMI werden nageleefd.615 

3.2.3.2. Grondig solvabiliteitsonderzoek 

332. Daarnaast is de gerechtsdeurwaarder wettelijk verplicht om bij de invordering de 

solvabiliteit van de schuldenaar te controleren en de opdrachtgevende schuldeisers bij een 

dreigende insolvabiliteit hierover in te lichten.616 De gerechtsdeurwaarder moet analyseren 

wat haalbaar is voor de schuldenaar en wat tegelijkertijd billijk is voor de schuldeiser.617 

 

333. Het CBB geeft de mogelijkheid aan de gerechtsdeurwaarder om informatie te 

verkrijgen over de financiële toestand van de schuldenaar. Het is dan ook noodzakelijk dat 

deze databank voldoende en nauwkeurige informatie bevat over de solvabiliteit van de 

betrokken schuldenaar. Om de gerechtsdeurwaarder de mogelijkheid te geven een 

accurate solvabiliteitscontrole uit te voeren, voorziet het voorontwerp van wet in een 

uitbreiding van het CBB met enkele nieuwe berichten die een accurater beeld geven over 

de financiële toestand van de schuldenaar.618 De gerechtsdeurwaarder kan hierdoor 

vroegtijdig ingrijpen bij een dreigend financieel onvermogen en de schuldenaar 

doorverwijzen naar de bevoegde instantie voor sociale hulpverlening.619  

 

334. Een optimalisatie van de solvabiliteitscontrole zal dus een accuraat en nauwkeurig 

beeld geven over de financiële toestand van de schuldenaar. Hierdoor kan de wenselijkheid 

 
615 Voorontwerp van wet 2018, 5, 18 en 25. 
616 Art. 519, § 3 Ger.W. 
617 F. SNOECK, “Van schuldenindustrie naar schuldenaanpak”, TIBR 2021, (9) 11. 
618 MvT bij Voorontwerp van wet 2018, 14. 
619 Ibid., 9-10. 
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en het nut van de invorderingsprocedure via IOS beter en weloverwogen ingeschat 

worden.620 

3.2.4. Bijkomende kosteloze aanmaning 

 

335. Een voorafgaande kosteloze aanmaning werd al vaker besproken in verschillende 

politieke debatten inzake het invorderen van consumentenschulden.621 Ook het 

voorontwerp voorziet in deze bijkomende waarborg. Na de formele controle door de 

gerechtsdeurwaarder, verstuurt deze een omstandig gemotiveerde uitnodiging tot betalen 

aan de consument-schuldenaar wat tot gevolg heeft dat de schuldenaar over een 

bijkomende termijn van één maand beschikt. De consument-schuldenaar kan met het 

standaard antwoordformulier, dat aan de uitnodiging wordt gehecht, laagdrempelig 

reageren met ofwel de volledige betaling van de schuld, ofwel een verzoek om 

betalingsfaciliteiten aanvragen of nog een betwisting van de schuld voorleggen.622 

Bovendien kan de gerechtsdeurwaarder voor deze aanmaning nog geen kosten in rekening 

brengen. Deze bijkomende aanmaning gebeurt bijgevolg kosteloos.623 

 

336. Deze extra uitnodiging tot betalen zorgt er mede voor dat consumenten beschikken 

over een langere betalingstermijn die ertoe kan bijdragen dat de schuldenlast van 

consumenten wordt ingeperkt. Bovendien beschikt de consument hierdoor ook over een 

extra mogelijkheid om de schuld kosteloos, zonder al te veel formaliteiten te betwisten.

  

337. Om echter geen onnodig lange betalingstermijn te verlenen aan consumenten, 

voorziet het voorontwerp van wet in een verkorting van de termijn na de betekening van 

de aanmaning tot betaling van vijftien dagen in plaats van één maand, waarbinnen de 

schuldenaar een tweede keer kan reageren.624 De invorderingsprocedure in de B2C-context 

zou dus worden verlengd met een termijn van 2 weken, wat mijns inziens een redelijke 

termijn vormt waarbinnen de schuldenaar-consument voldoende tijd krijgt om te reageren 

waardoor het efficiënte verloop van de procedure niet in het gedrang komt. 

 

3.2.5. Vereenvoudigen van de betwisting 

 

338. In de huidige IOS-procedure wordt gewerkt met standaard antwoordformulieren 

waarmee de schuldenaar de schuld eenvoudig kan betwisten.625 Wanneer de schuldenaar 

 
620 F. SNOECK, “Van schuldenindustrie naar schuldenaanpak”, TIBR 2021, (9) 11. 
621 Voorontwerp van wet 2018, 7-8 en 26-27; RAAD VOOR HET VERBRUIK, Advies betreffende de problematiek 

van de herinneringskosten, de kosten van ingebrekestelling en de nalatigheidsinteresten in geval van laattijdige 

betaling van facturen, 11 mei 2017, nr. 508, https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/About-SPF/avis-
cc-rvv/Advies-508-Raad-Verbruik.pdf, 10-11. 
622 Voorontwerp van wet 2018, 7-8 en 26-27. 
623 Voorontwerp van wet 2018, 19. 
624 Ibid., 9, 20 en 27-28. 
625 Art. 1394/22, eerste lid Ger.W. 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/About-SPF/avis-cc-rvv/Advies-508-Raad-Verbruik.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/About-SPF/avis-cc-rvv/Advies-508-Raad-Verbruik.pdf
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een betwisting van de vordering voorlegt, al dan niet gegrond, impliceert dit in elk geval 

het einde van de administratieve procedure.626 In de huidige IOS-procedure moet de 

betwisting dus voorzien zijn van een reden over de schuldvordering. 

 

339. Met het oog op de meest kwetsbare groepen in onze maatschappij zal een 

vereenvoudiging van de betwisting in de IOS-procedure B2C bijdragen aan een passende 

bescherming. In het voorontwerp van wet wordt voorzien in het aanvinken van het vakje 

‘betwisting’ op het antwoordformulier om tot een geldige betwisting te besluiten.  

De schuldenaar-consument moet hier geen motivering geven waarom deze een betwisting 

van de schuld voorlegt.627 Particulieren beschikken nu eenmaal over minder juridische 

kennis en een slechtere schrijfvaardigheid dan mensen uit een professionele omgeving.628 

De vereenvoudigde betwisting zal mijns inziens bijgevolg bevorderlijk zijn voor zwakkere 

rechtzoekenden. 

 

3.2.6. Meer regels omtrent invorderingskosten  

 

340. Daarenboven moeten duidelijke regels over de kosten die voortvloeien uit de 

invorderingsprocedure erop toezien dat er geen misbruik wordt gemaakt van 

consumenten. Professor A.-L. VERBEKE  stelt een forfaitaire kost voor van 50 tot 150 euro, 

afhankelijk van het bedrag van de onbetaalde schuld, die kan aangerekend worden voor 

de buitengerechtelijke invordering.629 Voor een duidelijke en afgebakende regeling kan ook 

inspiratie worden gehaald uit het hangende wetsvoorstel. Men zou de hoofdsommen 

kunnen opdelen in verschillende schijven en per schijf voorzien in een bepaald forfait dat 

kan worden aangerekend voor de invordering.630  

 

341. Om toch te voorkomen dat er eventuele misbruiken zouden plaatsvinden door het 

aanrekenen van hogere invorderingskosten, zou men kunnen voorzien in een striktere 

controle ten aanzien van de gerechtsdeurwaarders waarbij verregaande sancties sneller 

moeten worden uitgesproken.631 

 

342. Professor A.-L. VERBEKE  stelt dat er moet worden voorzien in een meer rigide 

regelgeving over de naleving van de regels inzake onrechtmatige bedingen.632 Echter blijkt 

uit een analyse van de huidige IOS-procedure dat in dossiers waarvoor een pv van niet-

 
626 Art. 1394/23, eerste lid Ger.W. 
627 MvT bij Voorontwerp van wet 2018, 8. 
628 D. MOUGENOT, “Le recouvrement de dettes d’argent non contestées” in J.-F. VAN DROOGHENBROECK (ed.), 

Le Code judiciaire en pot-pourri, Brussel, Larcier, 2016, (327) 350. 
629 A.-L. VERBEKE, “Efficiënt en ethisch minnelijk invorderen: een paradigmashift”, RW 2019-20, (803) 810. 
630 Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen met betrekking tot de betaling van schulden en tot wijziging van 

de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, Parl.St. 

Kamer 2019-20, nr. 55-0267/010, 4. 
631 A.-L. VERBEKE, “Efficiënt en ethisch minnelijk invorderen: een paradigmashift”, RW 2019-20, (803) 807. 
632 Ibid., 810. 
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betwisting werd uitgegeven, de gecumuleerde bedragen van nalatigheidsintresten en 

schadebedingen gemiddeld 7,5% bedragen. Het maximumbedrag van 10% van de 

hoofdsom wordt in vele dossiers dus niet bereikt.633 

Er valt dus weinig te vrezen dat er sprake zal zijn van overdreven schadebedingen en 

nalatigheidsintresten ingeval van laattijdige betalingen, ook niet in de 

consumentencontext. Bovendien wordt dit ook nog gecontroleerd in het begin van de 

procedure door de gerechtsdeurwaarder en op het einde van het invorderingstraject via 

een automatische controle door het CROS.634
 

 

3.2.7. Tussenkomst van een advocaat noodzakelijk?  

 

3.2.7.1. Preliminaire fase  

 

343. In de huidige procedure wordt voorzien in de tussenkomst van een advocaat ‘als 

eerste rechter’. Dit betekent dat uitsluitend op het verzoek van de advocaat de IOS-

procedure kan worden opgestart.635 Daarenboven voorziet het voorontwerp van wet terug 

in een tussenkomst door een advocaat die moet controleren of de schuldvordering voldoet 

aan de voorgeschreven wettelijke voorwaarden en of het voorwerp van de schuldvordering 

geen afbreuk doet aan de openbare orde.636   

 

344. Echter wordt het gedwongen beroep op een advocaat in de preliminaire fase van de 

huidige IOS-procedure bekritiseerd in de rechtsleer omwille van de bijkomende kosten, de 

relatief beperkte toegevoegde waarde en het vertragend effect.637 De verplichte 

tussenkomst in de voorbereidende fase van twee beoefenaars van juridische beroepen, 

maakt de procedure onnodig omslachtig wat een overbodig formalisme tot gevolg heeft.638 

Bovendien stelt men in de praktijk in vele gevallen vast dat de rol van de advocaat 

minimaal of zelfs onbestaande is.639   

 

 
633 L. DE MOL en J. RODRIGUEZ Y CANTELI, “De buitengerechtelijke procedure voor invordering van onbetwiste 

schulden (IOS): balans en perspectieven”, TIBR 2020, (56) 70. 
634 Art. 1394/27, §1 Ger.W. 
635 Art. 1394/20 Ger.W. 
636 Voorontwerp van wet 2018, 7, 18 en 25-26. 
637 A. BERTHE, “Actualités dans le recouvrement de créances entre entreprises” in D. MOUGENOT e.a. (eds.), 

Questions choisies en droit judiciaire, Brussel, Larcier, 2020, (37) 43-44; A.-L. VERBEKE, “Efficiënt en ethisch 

minnelijk invorderen: een paradigmashift”, RW 2019-20, (803) 810; D. MOUGENOT, “Le recouvrement de 

dettes d’argent non contestées” in J.-F. VAN DROOGHENBROECK (ed.), Le Code judiciaire en pot-pourri, 

Brussel, Larcier, 2016, (327) 351; N. DECOCK, “Vereenvoudigde invorderingsprocedure voor geringe 

schuldvorderingen naar Frans recht en procedure voor invordering van onbetwiste geldschulden naar Belgisch 

recht: van hetzelfde laken een broek?”, De Gerechtsd. 2016-17, afl. 3-4, (8) 11; P. GILLAERTS, “IOS of op uw 

kosten? SOS bij nutteloze gerechtskosten” (noot onder Cass. 12 oktober 2017), RW 2017-18, (618) 623; 

VERBOND VAN BELGISCHE ONDERNEMINGEN, “Procedure onbetwiste geldschulden loont”, VBO REFLECT 2018, 
afl. 18, (4) 6. 
638 D. MOUGENOT, “Le recouvrement de dettes d’argent non contestées” in J.-F. VAN DROOGHENBROECK (ed.), 

Le Code judiciaire en pot-pourri, Brussel, Larcier, 2016, (327) 351. 
639 A. BERTHE, “Actualités dans le recouvrement de créances entre entreprises” in D. MOUGENOT e.a. (eds.), 

Questions choisies en droit judiciaire, Brussel, Larcier, 2020, (37) 43-44. 
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345. Om hieraan tegemoet te komen werd in 2017 en 2019 een wetsvoorstel ingediend 

om de verplichte tussenkomst van de advocaat af te schaffen (supra nr. 53 ).640 Het opzet 

is om deze verplichte procedurele formaliteit af te schaffen en op die manier elke 

schuldeiser de keuze te laten om al dan niet een beroep te doen op een advocaat voor het 

opstarten van de procedure.641  

 

346. Naar mijn mening is deze verplichte tussenkomst niet onontbeerlijk en is de 

gerechtsdeurwaarder, als onafhankelijke en onpartijdige openbaar ambtenaar, eveneens 

in staat te verifiëren of de schuldvordering kan worden ingevorderd via IOS en of het 

voorwerp verenigbaar is met de openbare orde, met name of de onderliggende 

overeenkomst geen onrechtmatige schade- of interestbedingen bevat642. De tussenkomst 

van een advocaat zou een kostenverhogend en vertragend effect tot gevolg hebben wat 

indruist tegen de belangen van de schuldenaar. Het afschaffen van deze procedurele 

vereiste komt daarenboven het efficiënte en snelle karakter van IOS ten goede.  

Zoals A.-L. VERBEKE  stelt, blijft de schuldenaar of schuldeiser over de mogelijkheid 

beschikken om de vordering aan een voorafgaande controle van een advocaat te 

onderwerpen, doch degene die dan een beroep doet op een advocaat zal evenwel moeten 

instaan voor de kosten ervan.643  

 

347. Naar analogie met de Franse vereenvoudigde invorderingsprocedure en het EBB, 

zal dit tot gevolg hebben dat de schuldeiser de gerechtsdeurwaarder rechtstreeks en 

zonder tussenkomst van een advocaat kan mandateren om de invorderingsprocedure op 

te starten. De gerechtsdeurwaarder voert dan eerst een grondige controle uit van de 

vordering waardoor consumenten niet minder bescherming zullen genieten. Ook bij de 

Nederlandse e-Court en het voorstel in Nederland om een gelijkaardige buitengerechtelijke 

invorderingsprocedure in te voeren, is een tussenkomst van de advocaat in de preliminaire 

fase niet voorgeschreven. De eisende partij kan zich rechtsreeks registreren op de website 

van e-Court. Naar voorbeeld van de invorderingsprocedures in andere rechtsstelsels lijkt 

mijns inziens een tussenkomst van de advocaat in de preliminaire fase dus eveneens 

overbodig. 

 
640 Wetsvoorstel (A. LAMBRECHT) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedure tot 

invordering van onbetwiste geldschulden te vereenvoudigen, Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 54-2783/001; 

Wetsvoorstel (J. CROMBEZ e.a.) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedure tot 

invordering van onbetwiste geldschulden te vereenvoudigen, Parl.St. Kamer 2019-20, nr. 55-0337/001. 
641 Ibid., 5. 
642 In deel 3 werd besloten dat het ontbreken van een ambtshalve rechterlijke controle op oneerlijke bedingen 

in IOS verenigbaar is met de jurisprudentie van het Hof van Justitie, gelet op de doeltreffende rechtsmiddelen 

in de procedure waar de schuldenaar efficiënt en eenvoudig gebruik van kan maken. 
643 A.-L. VERBEKE, “Efficiënt en ethisch minnelijk invorderen: een paradigmashift”, RW 2019-20, (803) 810. 
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3.2.7.2. Verzet in de fase van tenuitvoerlegging 

348. Daarentegen kan de tussenkomst van een advocaat wel nuttig zijn wanneer 

consumenten zich willen verzetten tegen de tenuitvoerlegging van de titel. In de huidige 

IOS-procedure kan de schuldenaar de tenuitvoerlegging van de titel schorsen door een 

verzoekschrift op tegenspraak bij de rechter ten gronde in te dienen, het zogenaamde 

inversion du contentieux.644  Consumenten zijn vaak minder vertrouwd met juridische 

procedures en zullen daarom minder geneigd zijn om effectief verzet aan te tekenen.  

Om hieraan tegemoet te komen moeten consumenten eenvoudig een beroep kunnen doen 

op een advocaat die dan in hun plaats een verzoekschrift op tegenspraak bij de rechter ten 

gronde indient.   

 

349. De tussenkomst van de advocaat kan een kostenverhogend effect hebben wat niet 

in verhouding staat met de relatief beperkte meerwaarde die de advocaat effectief biedt. 

Echter zal de schuldenaar in deze fase van de procedure enkel verzet aantekenen wanneer 

deze meent daar een grondige reden voor te hebben. Er kan dus niet automatisch worden 

aangenomen dat de advocatenkosten in deze fase automatisch ten laste van de 

schuldenaar zullen vallen, aangezien het aan de procespartij is die in het ongelijk wordt 

gesteld om de kosten van de gerechtelijke procedure te dragen.645  

 

350. De laagdrempeligheid voor consumenten om in deze fase een beroep te doen op 

een advocaat zal een grote waarborg vormen die mijns inziens het recht op toegang tot de 

rechter optimaal vrijwaart in hoofde van de consument-schuldenaar.  

 

351. In het voorontwerp van wet wordt een verzetstermijn ingeschreven van één maand 

na de betekening van het proces-verbaal van niet-betwisting aan de consument-

schuldenaar.646 Deze termijn komt de goede werking van de procedure ten goede en is 

mijns inziens ook een redelijke termijn waarbinnen de consument-schuldenaar de 

mogelijkheid heeft om verzet aan te tekenen  

3.2.8. Nationaal Communicatieplatform - CPC 
 

352. Over het algemeen stelt professor A.-L. VERBEKE dat er op heden nood is aan een 

invorderingsbeleid dat gericht is op de schuldenaar als mens in zijn geheel met een aantal 

schulden en minder op de individuele schuldvordering van elke schuldeiser.647 Alleen zo 

kan men daadwerkelijk een menswaardige en efficiënte invordering van een openstaande 

 
644 Art. 1394/24, §3 Ger.W. 
645 Art. 1017, eerste lid Ger.W. 
646 Voorontwerp van wet 2018, 30. 
647 A.-L. VERBEKE, “Efficiënt en ethisch minnelijk invorderen: een paradigmashift”, RW 2019-20, (803) 808-

809. 
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schuld bewerkstelligen. Om dit te realiseren pleit hij voor een geïntegreerd 

samenwerkingsmodel tussen de gerechtsdeurwaarders die door verschillende schuldeisers 

kunnen worden aangesproken voor diverse schuldvorderingen ten aanzien van dezelfde 

schuldenaar. Via een geïnformatiseerd digitaal platform kunnen gerechtsdeurwaarders dan 

met elkaar samenwerken en informatie uitwisselen waardoor een globaal overzicht wordt 

gecreëerd van de financiële situatie van de debiteur.648 

 

353. Op heden zijn er effectief stappen in de goede richting gezet. Sinds oktober 2021 

kunnen gerechtsdeurwaarders en OCMW’s gebruik maken van het Nationaal 

Communicatieplatform (CPC), beheerd door het NKGB. Via dit digitale platform kunnen 

OCMW’s en gerechtsdeurwaarders samenwerken en informatie uitwisselen over de 

problematische financiële situatie van particulieren. Het OCMW laat eerst via dit platform 

weten dat de schuldenaar zijn schulden wil aflossen en vervolgens communiceren de 

verschillende gerechtsdeurwaarders via het platform over de bij hen gekende openstaande 

schulden. Op die manier wordt een overzicht weergegeven van de totale openstaande 

schuldenlast en kan er samen met het OCMW een gerichte oplossing worden uitgewerkt 

op maat van de noden van de hulpbehoevende schuldenaar. Het opzet van deze proactieve 

informatie-uitwisseling is dus om de overmatige schuldenlast bij financieel zwakkere 

mensen te tegen te gaan.649 

 

354. Dit initiatief draagt bij aan een geconsolideerde schuldenaanpak om de oplopende 

schuldenberg van mensen in een problematische financiële situatie in te dijken.  

Specifiek gericht op de IOS-procedure B2C zou het gebruik van dit platform zeker een 

meerwaarde kunnen bieden aangezien een globaal overzicht wordt gerealiseerd van alle 

schulden van de betrokken consument. Bijgevolg zullen consumenten met een overmatige 

schuldenlast sneller gedetecteerd en geholpen kunnen worden. Dit draagt zonder twijfel 

bij aan een uitgebreide rechtsbescherming voor consumenten-schuldenaars in een IOS-

procedure B2C. 

  

 
648 Ibid., 808. 
649 SAM-TES, De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders en de Stad Antwerpen presenteren het 

communicatieplatform tussen OCMW’s en gerechtsdeurwaarders, 5 oktober 2021, 

www.gerechtsdeurwaarders.be/nieuws/de-nationale-kamer-van-gerechtsdeurwaarders-en-de-stad-antwerpen-

presenteren-het.  

http://www.gerechtsdeurwaarders.be/nieuws/de-nationale-kamer-van-gerechtsdeurwaarders-en-de-stad-antwerpen-presenteren-het
http://www.gerechtsdeurwaarders.be/nieuws/de-nationale-kamer-van-gerechtsdeurwaarders-en-de-stad-antwerpen-presenteren-het
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Besluit 
 

355. Het onderwerp van de mogelijke uitbreiding van het bestaande systeem van 

invordering van onbetwiste schuldvorderingen tot consumenten is betwist. Het doel van 

deze masterproef is om een antwoord te formuleren op de onderzoeksvraag: ‘Is het 

mogelijk om de huidige IOS-procedure uit te breiden naar een efficiënt systeem voor de 

invordering van onbetwiste consumentenschulden?’. Om deze centrale vraag te 

beantwoorden werd de masterproef onderverdeeld in vier grote delen waarvan de conclusie 

aanleiding geeft tot een positief antwoord. 

  

356. Vooreerst werd nader ingegaan op de verschillende invorderingsmogelijkheden van 

onbetwiste geldschulden; zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk. Het efficiënte en 

kostenbesparende karakter van de IOS-procedure B2B ten opzichte van de gerechtelijke 

invorderingsprocedures komt hier duidelijk naar voren. Zowel op het vlak van tijd als 

kostprijs is het mijns inziens voor alle betrokken partijen voordeliger om gebruik te maken 

van de IOS-procedure. Op heden bestaat er dus al een succesvolle en werkende 

administratieve invorderingsprocedure voor schulden tussen ondernemingen, die goed 

geïntegreerd is in ons huidig rechtssysteem. 

 

357. Hierna werd vastgesteld dat ook in andere omringende landen openstaande 

onbetwiste schulden buitengerechtelijk kunnen worden ingevorderd. Na een 

rechtsvergelijkende analyse met Nederland en Frankrijk werd geconstateerd dat de 

motivatie voor het invoeren van deze nationale buitengerechtelijke invorderingsprocedures 

gelijkaardig is: een geschil zonder werkelijk geschilpunt tussen partijen behoort niet tot de 

kerntaak van de rechter en een buitengerechtelijke invorderingsprocedure vormt een 

besparing op zowel tijd als kosten. Zowel de Franse vereenvoudigde invorderingsprocedure 

als de Nederlandse e-Court (in voege tot 2018), worden ook toegepast voor de invordering 

van consumentenschulden. In deze procedures zijn verscheidene consumentenwaarborgen 

ingebouwd die een doeltreffende bescherming bieden aan consumenten. Daarenboven is 

de digitalisering ook sterk aanwezig in deze invorderingsprocedures wat het efficiënte en 

snelle karakter van de invorderingen ongetwijfeld ten goede komt.  

 

358. Vervolgens werd ingegaan op het strikte consumentenbeleid op Europees niveau. 

Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat er een spanningsveld bestaat tussen het 

strenge consumentenbeleid van het Hof van Justitie en een uitbreiding van IOS naar 

consumenten. Deze genieten op basis van de Europese regelgeving en de rechtspraak van 

het Hof van Justitie een uitgebreide bescherming en dit vanuit de gedachte dat 

consumenten in een overeenkomst met een onderneming doorgaans een zwakkere 
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onderhandelingspositie hebben. Zonder een actieve en strenge tussenkomst van de rechter 

die toetst op oneerlijke bedingen in de overeenkomst, heerst de bekommernis dat 

consumenten minder bescherming zullen genieten dan waarop ze daadwerkelijk recht 

hebben. Hierdoor zou een onevenwicht kunnen ontstaan tussen de contractspartijen. 

Echter werd de vraag gesteld of de ambtshalve toetsing wel absoluut noodzakelijk is in het 

licht van het Unierechtelijk doeltreffendheidsbeginsel. Het Hof van Justitie stelt dat de 

doelstellingen van de Richtlijn Oneerlijke Bedingen ook gerealiseerd kunnen worden 

wanneer consumenten daadwerkelijk en zonder ongeoorloofde obstakels een beroep 

kunnen doen op doeltreffende rechtsmiddelen, voorzien in de invorderingsprocedure, om 

het oneerlijke karakter van de contractuele bedingen op te werpen. Na een analyse van de 

verschillende factoren die bijdragen aan de doeltreffendheid van de rechtsmiddelen, werd 

besloten dat de huidige IOS-procedure effectief voorzien is van verschillende procedurele 

waarborgen die bijdragen aan een doeltreffende bescherming van de schuldenaar. Zowel 

de plafonnering van de bijkomende kosten tot 10% van de hoofdsom, het persoonlijk 

contact met de gerechtsdeurwaarder, de mogelijkheid tot eenvoudige betwisting en de 

ultieme waarborg van verzet, komen de consumentenbescherming ten goede. Er kan 

besloten worden dat een uitbreiding van de IOS-procedure naar consumenten geen 

afbreuk zou doen aan de fundamentele consumentenbescherming die wordt gewaarborgd 

door het Hof van Justitie.  

 

359. Om aan de consument, als zwakkere rechtzoekende, voldoende bescherming te 

garanderen in de IOS-procedure B2C was het dan ook fundamenteel om te onderzoeken 

welke aanvullende waarborgen en garanties zich opdringen aan de huidige IOS-procedure. 

Hiervoor was een grondige analyse van het voorontwerp van wet van 2018 een goede 

leidraad. De belangrijkste bijkomende waarborgen die in de IOS-procedure tegemoet 

kunnen komen aan een efficiënte en tegelijkertijd ethische bescherming van consumenten 

zijn mijns inziens: enkel vorderingen tot 2.000 euro mogen ingevorderd worden met IOS; 

het uitbouwen van het systeem van persoonlijk contact met de gerechtsdeurwaar waarbij 

hij zijn rol als bemiddelaar ten volle kan vervullen; meer controle door de 

gerechtsdeurwaarder, waaronder een controle op onrechtmatige bedingen in de 

overeenkomst en een uitgebreider solvabiliteitsonderzoek van de schuldenaar; een 

kosteloze voorafgaande uitnodiging tot betalen wat een verlenging van de betalingstermijn 

tot gevolg heeft; een vereenvoudigde betwisting; meer regels omtrent de 

invorderingskosten en tot slot de afschaffing van de verplichte tussenkomst van de 

advocaat wat bevorderlijk zal zijn voor het efficiënte karakter van de procedure.  

De onpartijdige gerechtsdeurwaarder als openbaar ministerieel ambtenaar is daarenboven 

het meest geschikt om een evenwichtige afhandeling van het invorderingsdossier te 

bewerkstelligen. 
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360. In tegenstelling tot de IOS-procedure B2B, zal het gebruik van IOS B2C verplicht 

worden gesteld wanneer een schuld effectief onder het toepassingsgebied van de 

procedure ressorteert. Dit wordt verantwoord door het feit dat alle consumenten het recht 

hebben te worden onderworpen aan een voordeligere administratieve 

invorderingsprocedure en bijgevolg niet afhankelijk mogen worden gesteld van de keuze 

van de schuldeiser. Het verplicht gebruik van een meer consumentvriendelijke procedure 

komt zonder twijfel de consumentenbescherming ten goede. 

 

361. Ook de gewijzigde maatschappijopvattingen op het vlak van invordering van 

schulden die billijker en menselijker moet gebeuren, en de huidige economische 

onzekerheden pleiten in het voordeel van een uitbreiding van IOS naar 

consumentenschulden. Op heden is er effectief nood aan een doeltreffende en 

rechtvaardige invorderingsprocedure toepasbaar op de inning van consumentenschulden. 

Daarbij is het belangrijk dat het evenwicht tussen de bescherming van de rechten van de 

consument-schuldenaar en de doeltreffendheid en efficiëntie van de invordering optimaal 

bewaard blijft. De IOS-procedure uitbreiden naar consumentenschulden is mijns inziens 

dan ook de meest adequate oplossing om tegemoet te komen aan de schuldenproblematiek 

waar vele particulieren mee te maken krijgen. 

 

362. Naar mijn mening zal het bevorderlijk zijn om de werkzaamheden aan te vatten 

voor een uitbreiding B2C. Wanneer men in de praktijk vaststelt dat deze procedure effectief 

zijn nut heeft bewezen en bovendien het efficiënte karakter van de procedure bewaard 

blijft, kan een geleidelijke uitbreiding van de procedure zich voortzetten naar een eventuele 

IOS-procedure C2C.  
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4. Websites 
 

- www.e-court.nl/wp-content/uploads/2017/10/Arbitragefee-per-1-jan-2017.pdf. 

 

- www.arbitragerechtspraak.nl/. 

 

- www.digitrage.nl/. 

 

- www.e-court.nl/. 

 

5. Diverse bronnen  
 

- Interview van 31 maart 2022 met gerechtsdeurwaarderskantoor de Alliantie. 

 

- Interview van 22 april 2022 met J. RODRIGUEZ Y CANTELI, juriste bij SAM-TES. 
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http://www.e-court.nl/
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