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WENST U UW OPENSTAANDE FACTUREN 
SNELLER TE INNEN?



DOEL VAN DE WET

De invordering van onbetwiste geldschulden kan 
voortaan zonder gerechtelijke tussenkomst. 
Gerechtsdeurwaarders staan voor die invordering 
in, op vraag van de advocaat van de schuldeiser.  
U werkt hiervoor rechtstreeks met mijn kantoor 
of via uw advocaat en mijn kantoor. De advocaat  
is dus de eerste rechter van de procedure. Hij  
moet nagaan of de schuldvordering bestaat, of 
ze invorderbaar is en of het bedrag van 10% aan  
intresten en boetebedingen niet is overschreden.

VOORDELEN 

- Zuiver administratieve procedure

- Niet meer naar de rechtbank

- De bewijslast wordt omgekeerd

- Voldoende om de onbetwiste facturen 
te bezorgen

- Geen advocaatkosten

- Geen dagvaardingskosten

- Snelle doorlooptijd van de procedure: 
 1 maand en 8 dagen

DE INVORDERING GEBEURT IN VERSCHILLENDE STAPPEN
 
AANMANING  De schuldenaar krijgt van de gerechtsdeurwaarder een aanmaning tot betaling. 

Ze beschrijft de verbintenis waaruit de schuld is ontstaan en verantwoordt 
  ook de bedragen die geëist worden.
  De schuldenaar heeft een maand de tijd om te reageren.
  Ofwel betaalt hij de schuldeiser. Ofwel vraagt hij betalingsfaciliteiten of 
  betwist hij de schuld - met vermelding van de redenen. 
  Dat gebeurt met het antwoordformulier. Het formulier wordt aan de 
  gerechtsdeurwaarder terugbezorgd.
 
STOPZETTING PROCEDURE De invorderingsprocedure stopt als de schuldenaar zijn schulden betaalt of 

hij de schulden gemotiveerd betwist.
 De schuldeiser kan dan via gerechtelijke weg de betwiste schuld invorderen.
 De invorderingsprocedure wordt opgeschort wanneer schuldeiser en 
 schuldenaar het eens raken over betalingsfaciliteiten.
 
PV VAN NIET-BETWISTING  Ten vroegste acht dagen na het verstrijken van de betaaltermijn stelt de gerechts-
  deurwaarder - op vraag van de schuldeiser - een pv van niet-betwisting op.
 In het pv wordt vastgesteld dat de schuldenaar de schuld niet of niet volledig 

heeft betaald, dat hij geen betalingsfaciliteiten heeft gevraagd of gekregen of 
dat hij de redenen niet heeft opgegeven waarom hij de schuld betwist.

 Het pv van niet-betwisting kan ook vaststellen dat de overeengekomen 
 betalingsfaciliteiten niet worden nageleefd.
 
UITVOERBAARVERKLARING Het pv wordt op vraag van de gerechtsdeurwaarder uitvoerbaar verklaard. 

Dat gebeurt door een magistraat van het beheers- en toezichtscomité bij het 
centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve 
schuldenregeling en protest. Via een verzoekschrift op tegenspraak kan de 
schuldenaar opkomen tegen de uitspraak door een rechtsvordering in te 

  stellen. De uitvoering wordt in dat geval geschorst.
 
UITVOERING  Een volledig uitgevoerde schuldvordering geldt als een dading voor de ganse 

schuld. Inclusief alle wettelijke verhogingen, intresten en strafbedingen.



KOSTENVOORDEEL
Hieronder kan u een vergelijking terugvinden van de kostprijs nieuwe administratieve procedure (IOS) en de 
normale procedure voor de rechtbank.

ONS KANTOOR
 
  

Het kantoor van gerechtsdeurwaarder   
Van Damme staat ter uwe beschikking voor
alle vragen betreff ende de uitvoerende diensten.
Hiervoor wordt meester Van Damme   
bijgestaan door zijn volwaardig vast team  
van medewerkers.
We beantwoorden al uw vragen zowel   
telefonisch, per mail als persoonlijk. Indien  
u de gerechtsdeurwaarder zelf of een van de 
medewerkers persoonlijk wenst te spreken 

dan mag u ons altijd contacteren voor een 
afspraak (tel of per mail).
 
Wij doen er alles aan om uw vraag zo snel 
mogelijk te beantwoorden.
 
Verder hechten wij ook zeer veel belang aan 
uw privacy en discretie. Hoewel er heel wat 
persoonlijke informatie wordt doorgegeven, 
garanderen wij u een discrete omgang.
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HOOFDSOM:
ADMINISTRATIEVE PROCEDURE - IOS  

aanmaning tot betaling* + pv van niet betwisting*

85,70€ 

99,89€

114,12€

121,27€

135,51€

149,69€

163,98€

192,45€ 

+21,43€

+35,62€

+49,85€

+57,00€

+71,24€

+85,42€

+99,71€

+128,18€

0,00€ - 124,99€

125,00€ - 369,99€

370,00€ - 619,99€

620,00€ - 1.859,99€

1.860,00€ - 3.719,99€

3.720,00€ - 12.399,99€

12.400,00€ - 37.199,99€

37.200,00€ of meer

NORMALE PROCEDURE VOOR DE 
RECHTBANK (dagvaarding*)

  250,91€

  265,51€

  279,33€

  286,48€

1.860,00 - 2.500,00: 300,72€
2.501,00 - 3.719,99: 303,55€

317,73€

12.400,00 - 25.000,00:  332,02€
25.001,00 - 37.199,99:  432,02€ 
37.200,00 - 250.000,00:  460,49€
250.001,00 - 500.000,00:  560,49€
Meer dan 500.000,00:  760,49€

 *exclusief btw



Het kantoor is vrij toegankelijk van:  
Ma - Do:  van 8u tot 17u
Vrijdag:  van 8u tot 16u
Het kantoor is gesloten op zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen.
 
Gelieve voor opdrachten buiten de kantooruren, in het weekend of op vrije dagen 
steeds een afspraak te maken.
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