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1 
Inleiding 
 
De procedure voor de invordering 
van onbetwiste schulden (IOS) werd 
in 2015 in het Gerechtelijk Wetboek in-
gevoerd door de zogenaamde potpourri 
I-wet1, die de artikelen 1394/20 en vol-
gende invoegde. 
 
De invoering van deze buitengerechte-
lijke procedure was hoofdzakelijk inge-
geven door de wens om (1) de 
schuldeiser een snelle en efficiënte in-
vorderingsprocedure aan te reiken en 
(2) de werklast van de rechters te ver-
lichten wat onbetwiste vorderingen be-
treft.  
 
Typisch aan deze procedure is dat er 
sprake is van een ‘omkering van het 
geschil’: het is vooral de schuldenaar 
die tijdig en adequaat moet reageren 
om de uitvaardiging van een uitvoer-
bare titel tegen hem te stoppen. In een 
‘klassieke’ gerechtelijke procedure is 
het de schuldeiser die in eerste instantie 
de gegrondheid van zijn vordering in al 
haar onderdelen (hoofdsom, schadebe-
ding, intresten…) moet bewijzen alvo-
rens een rechter een uitvoerbare titel (in 
de vorm van een vonnis) aflevert. 
 

 
1 Wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van 
het burgerlijk procesrecht en houdende diverse be-
palingen inzake justitie, B.S. 
2  De procedure heeft alleen betrekking op entiteiten 
die zijn geregistreerd in de Kruispuntbank van Onder-
nemingen of in een databank van ondernemingen 

2 
Hoe werkt deze 
procedure op dit 
ogenblik? 
 
Momenteel geldt deze procedure alleen 
voor relaties tussen professionals2 
(B2B). Ze kan dus niet worden aange-
wend om schulden van een consument 
in te vorderen. Ook de schuldvorderin-
gen van overheidsinstanties zijn uitge-
sloten.  
 
De te innen vordering moet betrekking 
hebben op een geldsom en moet zeker, 
opeisbaar en onbetwist zijn.  
 
2.1. 1ste stap: de advocaat 
 
De schuldeiser moet eerst de betwiste 
factu(u)r(en) en de bewijsstukken/docu-
menten voorleggen aan een advocaat, 
die geacht wordt na te gaan of aan de 
voorwaarden voor de buitengerechte-
lijke procedure is voldaan. 
 
Als dat het geval is, maakt de advocaat 
de bewijsstukken van de schuld over 
aan een gerechtsdeurwaarder van zijn 
keuze en geeft hij hem een mandaat om 
de procedure te starten.  
 

van andere lidstaten van de Europese Unie in de zin 
van Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parle-
ment en de Raad van 16/09/2019. 
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2.2. 2de stap: aanmaning tot beta-
ling door de gerechtsdeur-
waarder  

 
De gerechtsdeurwaarder betekent ver-
volgens aan de schuldenaar een aan-
maning tot betaling, waaraan een 
gestandaardiseerd antwoordformulier 
is gehecht. Deze aanmaning moet, op 
straffe van nietigheid, een hele reeks 
gegevens bevatten, die in het gerechte-
lijk wetboek zijn opgesomd 3.  
 
2.3. 3de stap: het antwoord van de 

schuldenaar 
 
Vanaf de betekening van de aanmaning 
heeft de schuldenaar een maand de tijd 
om te reageren aan de hand van het bij-
gevoegde formulier. Als deze termijn 
verstreken is, en bij uitblijven van een 
reactie of betaling, wordt de procedure 
voortgezet.  
 
Als de schuldenaar reageert, kan hij:  

- De schuld betwisten en daarbij 
de betwisting motiveren4. In dat 
geval moet de buitengerechte-
lijke procedure automatisch 
stoppen, zelfs als de motivering 
de gerechtsdeurwaarder niet 
adequaat lijkt; als de schuldeiser 
de betaling van zijn vordering 
wenst te bekomen, zal hij daar-
voor de klassieke weg moeten 
volgen. 

- Betalingstermijnen vragen, die 
de schuldeiser kan aanvaarden 
of weigeren. Als hij ze aanvaardt, 
wordt de buitengerechtelijke 
procedure opgeschort zolang de 
schuldenaar zijn aanzuiverings-
regeling naleeft. Als de schuld–

 
3 Artikel 1394/1 van het Gerechtelijk Wetboek 

eiser de betalingstermijnen wei-
gert, gaat de procedure verder. 
De schuldeiser hoeft zijn weige-
ring niet te rechtvaardigen.  

- Betalen. In dat geval stopt de 
buitengerechtelijke procedure. 
De schuldeiser kan de schul-
denaar dan uiteraard niet meer 
gerechtelijk vervolgen. Merk op: 
als de schuldenaar slechts ge-
deeltelijk betaalt, loopt de buiten-
gerechtelijke procedure verder 
voor het saldo van de vordering.  

 
2.4. 4de stap: het proces-verbaal 

van niet-betwisting 
 
Als de schuldenaar niet reageert binnen 
de gestelde termijn, als de schuldeiser 
de betalingstermijnen weigert, of als de 
schuldenaar de betwisting niet moti-
veert, kan de gerechtsdeurwaarder op 
verzoek van de schuldeiser een pro-
ces-verbaal van niet-betwisting op-
stellen, dat een uitvoerbare titel vormt. 
 
Dit proces-verbaal kan ten vroegste 
worden opgesteld 8 dagen na het ver-
strijken van de termijn van één maand 
waarover de schuldenaar beschikt om 
te reageren. 
 
Het proces-verbaal krijgt, op verzoek 
van de gerechtsdeurwaarder, uitvoe-
rende kracht door een magistraat van 
het Beheer- en Toezichtscommissie bij 
het Centraal bestand van berichten van 
beslag (CBB). Die magistraat doet 
slechts een marginale controle. Hij/zij 
kan enkel controleren of de procedurele 
voorwaarden nageleefd zijn, met uit-
sluiting van elke inhoudelijke controle.  
 

4 Een niet-gemotiveerde betwisting staat gelijk aan de 
afwezigheid van betwisting. 
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2.5. 5de stap: verzet van de schul-
denaar 

 
Is het proces-verbaal van niet-betwis-
ting eenmaal uitvoerbaar verklaard, dan 
opent het de deur naar de klassieke uit-
voeringsmaatregelen (inbeslagnemin-
gen, enz.). Er rest de schuldenaar dan 
nog maar één mogelijkheid van beroep: 
op eenzijdig verzoek verzet aanteke-
nen bij de Ondernemingsrechtbank. 
Bij dat verzoek moet het proces-verbaal 
van niet-betwisting worden gevoegd. 
Het verzet is opschortend en opent een 
debat over de grond van de zaak. 
 
2.6. 6de stap: Centraal register 

voor de invordering van on-
betwiste geldschulden (Cen-
traal Register) 

 
In het kader van deze nieuwe procedure 
heeft de wetgever een Centraal Regis-
ter in het leven geroepen. Het betreft 
een geautomatiseerd gegevensbe-
stand, ingericht en beheerd door de Na-
tionale Kamer van Gerechtsdeur–
waarders. Daarin worden alle gegevens 
bewaard die nodig zijn voor de controle 
op het juiste verloop van de procedure 
(documenten, bewijsstukken, dagvaar-
ding, antwoordformulieren, briefwisse-
ling, enz.) om het door de 
gerechtsdeurwaarder opgemaakte pro-
ces-verbaal van niet-betwisting uitvoer-
baar te maken. 
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3 
Uitbreiding van 
deze procedure tot 
relaties tussen be-
drijven en consu-
menten? Kritische 
beoordeling 
 
Het Grondwettelijk Hof heeft deze pro-
cedure bekrachtigd naar aanleiding van 
beroepen tot nietigverklaring door de 
OVB en de OBFG5. Toch blijft ze hevige 
kritiek uitlokken, meer bepaald van-
wege de kosten6, de geringe doeltref-
fendheid7 en de tekortkomingen inzake 
de naleving van het recht op een effec-
tieve rechterlijke toetsing. De enigen die 
echt blij zijn met deze procedure zijn uit-
eindelijk de gerechtsdeurwaarders: zij 
vinden ze zo doeltreffend dat ze pleiten 
om ze uit te breiden tot de relaties tus-
sen bedrijven en consumenten. 
 
Als organisaties actief in de strijd tegen 
overmatige schuldenlast en armoede 
zijn wij om meerdere redenen radicaal 
gekant tegen een dergelijke uitbreiding: 

 
5 GwH, arrest nr. 62/2018 van 31 mei 2018. 
6 Sommige auteurs wijzen erop dat deze procedure 
niet noodzakelijk goedkoper is voor de schuldeiser, 
die immers enkel de kosten van de verzending van 
het vonnis bespaart, aangezien hij nog steeds een ad-
vocaat moet inhuren en de kosten van de betekening 
van de aanmaning tot betaling moet voorschieten. 
7 De termijnen van de IOS-procedure zijn theoretisch 
dezelfde of zelfs langer dan die van een klassieke ge-
rechtelijke procedure.  
8 HvJ-EU, 27 juni 2000, Oceano Grupo Editorial c. 
Salvat Editores, C-244/98 ; HvJ-EU, 26 oktober /2006, 
Elisa Maria Mostaza c. Centro Movil Milenium SL, C-

3.1. De zwakke positie van de 
consument in het kader van 
een overeenkomst gesloten 
met een bedrijf impliceert 
noodzakelijkerwijs een voor-
afgaande controle door een 
rechter vóór de aflevering 
van de uitvoerbare titel. 

 
De consument is in de praktijk altijd de 
zwakkere partij bij de interpretatie van 
een overeenkomst met een onderne-
ming. De consument bevindt zich in een 
zwakke positie tijdens de onderhande-
ling van de overeenkomst én tijdens de 
uitvoering ervan. Die zwakte impliceert 
dat de consument beter beschermd 
moet worden. De Belgische en Euro-
pese wetgevers streven dat ook na, via 
algemene wetgeving (boek VI van het 
Wetboek van economisch recht) en via 
meer gerichte regelgeving (consumen-
tenkrediet, telecomcontracten, energie-
contracten, enz.). 
 
Om ervoor te zorgen dat deze wetten 
worden nageleefd, is de controle door 
een rechter onontbeerlijk voor een 
uitvoerbare titel wordt afgeleverd. Het is 
zelfs een verplichting die wordt opge-
legd door het Europese Hof van Justi-
tie8. Volgens het Hof kan de ongelijke 
situatie tussen de consument en de pro-
fessional alleen worden rechtgezet door 
een positieve tussenkomst, extern aan 
de contractpartijen. De rechter is dus 

168/05 en HvJ-EU, 4 juni 2009, Pannon GSM Zrt c. 
Erzsébet Sustikné Gyorfi, C-243/08 ; HvJ-EU, 3 sep-
tember 2015, Horatiu Ovidiu Costea c. SC Volksbank 
Romania SA, C-110/14 ; HvJ-EU, 9 november 2010, 
VB Pénzügyi Lizing Zrt c. Ferenc Schneider, C-
137/08 ; HvJ-EU, 21 februari 2013, Banif Plus Bank c. 
Csaba Csipa en Viktoria Csipai, C-472/11 ; HvJ-EU, 
30 mei 2013, Erika Joros c. Aegon Magyarorszag Ho-
tel Zrt., C-397/11 ; HvJ-EU, 14 november 2013, 
Banco Popular Espanol SA c. Teodolinda Rivas 
Quichimbo en Wilmar Edgar Cun Pérez, C-537/12, 
etc. 
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verplicht om ambtshalve de rechtmatig-
heid te beoordelen van de (algemene) 
contractsvoorwaarden van een consu-
mentenovereenkomst die hem wordt 
voorgelegd. De opdracht die zo aan de 
rechter wordt toevertrouwd, is noodza-
kelijk om een effectieve bescherming te 
verzekeren. Dat geldt in het bijzonder 
voor het niet denkbeeldige risico dat de 
consument niet op de hoogte is van zijn 
rechten of moeilijkheden ondervindt bij 
de uitoefening ervan.9 
 
De rechter is dus verplicht om ambts-
halve – zelfs als de schuldenaar niet op 
de zitting verschijnt en verstek laat – de 
rechtmatigheid van de (algemene) con-
tractvoorwaarden van een consumen-
tenovereenkomst na te gaan. Dat 
verhindert in rechte de uitbreiding 
van de buitengerechtelijke proce-
dure tot B2C-relaties, althans zoals de 
verplichting nu bestaat. 
 
Toen het Grondwettelijk Hof in 2018 de 
IOS-procedure bekrachtigde, bouwde 
het zijn argumentatie op rond de door 
de wetgever voorziene waarborgen. In 
de eerste plaats was dat het beperkte 
toepassingsgebied van de artikelen 
1394/20 en volgende van het Gerechte-
lijk Wetboek, dat beperkt is tot relaties 
tussen professionals10. Daaruit kan wor-
den afgeleid dat het Grondwettelijk Hof 
een heel ander standpunt zou hebben 
ingenomen als de procedure ook gold 
voor B2C-vorderingen. 

 
9 Zie A. Berthe, "Quelle procédure simplifiée pour le 
recouvrement des créances B2C", in Mutations et fa-
céties d’une profession méconnue, Ius &Actores 
2018/1-2, Larcier, p.64 en volgende. 
10 GwH, 31 mei 2018, nr. 62/2018, B.80.1: ”De invor-
deringsprocedure zoals geregeld in artikel 1394/20 
en volgende van het Gerechtelijk Wetboek betreft en-
kel geldschulden die zeker en opeisbaar zijn en is 
slechts van toepassing bij handelstransacties, nu zo-
wel de schuldenaar als de schuldeiser moeten inge-
schreven zijn in de Kruispuntbank van 
ondernemingen”. 

3.2. Een onbetwiste vordering 
staat niet gelijk aan een onbe-
twistbare vordering 

 
De wetgever is uitgegaan van dit prin-
cipe: als de consument de schuldvorde-
ring niet betwist, hoeft de schuldeiser 
niet via een rechter te passeren om een 
uitvoerbare titel te verkrijgen. Maar dat 
een vordering niet wordt betwist, be-
tekent nog niet dat ze onbetwistbaar 
is, zeker wanneer de schuldenaar een 
consument is. 
 
Uit onze praktijk blijkt dat consumenten-
overeenkomsten veel oneerlijke bedin-
gen bevatten, waarvan de onervaren 
consument niet weet dat hij ze kan 
aanvechten. Vaak beroept de schuldei-
ser zich tegenover de consument ook 
op algemene voorwaarden waarvan de 
afdwingbaarheid zelf kan worden be-
twist — omdat ze niet tegenstelbaar aan 
de consument zijn11 — waardoor de 
schuldeiser er zich geheel niet op kan 
beroepen. Om nog maar te zwijgen over 
verjaarde schulden die de schuldeiser 
willens en wetens toch blijft invorderen. 
 
Om hiervan overtuigd te raken hoeft 
men verder slechts te verwijzen naar de 
steeds terugkerende praktijken waarop 
de verschillende ombudsmannen in hun 
jaarverslagen wijzen: ongerechtvaar-
digde aanmanings- en factureringskos-
ten, onbereikbare klantendiensten, niet-
behandeling van klachten, misleidende 

11 Opdat een onderneming haar algemene voorwaar-
den kan inroepen t.a.v. een consument, moet ze vol-
gende twee zaken kunnen bewijzen : 1) dat de 
consument voorafgaandelijk of ten laatste op het mo-
ment van het sluiten van de overeenkomst kennis had 
of kennis had kunnen nemen van de betreffende al-
gemene voorwaarden en 2) dat de consument expli-
ciet of stilzwijgend deze voorwaarden heeft aanvaard. 
Slaagt een onderneming er niet in dit dubbelbewijs te 
leveren, dan zijn die algemene voorwaarden niet ‘te-
genstelbaar’ aan de consument, en kunnen ze niet 
dienen om de erin vernoemde sommen te vorderen 
bij de consument.  
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precontractuele informatie bij huis-aan-
huisverkoop, oneerlijke facturatie, 
enz.12 
 
De premisse waarop de wetgever zich 
baseert, is naar onze mening dan ook 
van meet af aan onjuist. De procedure 
zou uitsluitend van toepassing mo-
gen zijn voor onbetwistbare vorde-
ringen en niet voor onbetwiste 
vorderingen. Maar om een vordering 
onbetwistbaar te verklaren, is vaak de 
tussenkomst van een rechter nodig.  
 
3.3. Het stilzwijgen van de consu-

ment mag in geen geval wor-
den beschouwd als een 
"afwezigheid van betwisting" 

 
In de huidige procedure staat het uit-
blijven van een antwoord van de 
schuldenaar (binnen de 30 dagen na 
de betekening van de aanmaning tot be-
taling) gelijk aan een afwezigheid van 
betwisting. Dat betekent dat de ge-
rechtsdeurwaarder de buitengerechte-
lijke procedure kan voortzetten en een 
pv van niet-betwisting kan afleveren. 
 
Voor een professionele schuldenaar 
valt deze regel nog te rechtvaardigen (al 
zijn sommige zelfstandigen net zo slecht 
op de hoogte van hun rechten als een 

 
12 Zie over deze steeds terugkerende problematiek 
om te beginnen de jaarverslagen van de ombuds-
dienst telecommunicatie: https://www.ombudsmante-
lecom.be/nl/onthaal.html?IDC=36     
Zie ook de aanbevelingen van de federale ombuds-
man energie die niet gevolgd worden door de le-
veranciers (facturatie van kosten voorzien in 
schadebedingen in de algemene voorwaarden die 
niet tegenstelbaar zijn of niet wederkerig in de alge-
mene voorwaarden zijn opgenomen) : 
https://www.ombudsmanenergie.be/nl/recommanda-
tions en bv. https://www.mediateu-
renergie.be/sites/default/files/content/download/files/
problemes_de_paiement_factura-
tion_dune_clause_penale.pdf     
Zie tot slot ook in het jaarrapport 2021 van de om-
budsman in financiële geschillen (met banken), p. 

consument), maar in het geval van een 
consument is dat ondenkbaar. Uit het 
stilzwijgen van de consument mogen 
geen rechtsgevolgen worden afge-
leid (en al zeker niet dat hij een schuld-
vordering zou aanvaarden). Het 
stilzwijgen kan immers een blijk zijn van 
juridische onwetendheid of zelfs van 
een algemeen gebrek aan inzicht in de 
procedure, eerder dan van aanvaarding 
van de gevorderde bedragen. 
 
Verder stelt de huidige B2B-procedure 
een niet-gemotiveerde betwisting gelijk 
aan de afwezigheid van betwisting. De 
schuldenaar kan er dus niet mee vol-
staan om de schuld te betwisten, hij 
moet ook een reden opgeven voor de 
betwisting. Een summiere of ontoerei-
kende motivering is weliswaar vol-
doende om de procedure stop te zetten, 
maar de schuldenaar moet zijn betwis-
ting wel begrijpelijk en leesbaar kun-
nen toelichten. 
 
En precies deze vereiste, dat de betwis-
ting – net zoals in de huidige procedure 
– gemotiveerd moet worden, is als het 
om een consument gaat ongepast en 
discriminerend. 
 
Wanneer de consument de schuld be-
twist, moet de derde-invorderaar de in-
vordering stopzetten en het dossier 

21 : "Zo hebben in 2021 verschillende consumenten 
moeilijkheden ondervonden met hun bank omdat 
deze niet reageerde op hun problemen of geen per-
soonlijk contact mogelijk was en dit als gevolg van de 
afschaffing van afspraken in de kantoren wegens de 
gezondheidscrisis of de structurele vermindering van 
het aantal kantoren.  De noodzaak om, vaak 
meerdere malen, contact op te nemen met een call-
center om een aantal basisproblemen op te lossen 
(toezending van documenten, uitleg over de aange-
rekende kosten, enz.) leidt tot  
communicatieproblemen en vertragingen die moeilijk 
te aanvaarden zijn." https://www.om-
budsfin.be/sites/default/files/Jaarver-
slag%202021%20Ombudsfin.pdf  

https://www.ombudsmantelecom.be/nl/onthaal.html?IDC=36
https://www.ombudsmantelecom.be/nl/onthaal.html?IDC=36
https://www.ombudsmanenergie.be/nl/recommandations
https://www.ombudsmanenergie.be/nl/recommandations
https://www.mediateurenergie.be/sites/default/files/content/download/files/problemes_de_paiement_facturation_dune_clause_penale.pdf
https://www.mediateurenergie.be/sites/default/files/content/download/files/problemes_de_paiement_facturation_dune_clause_penale.pdf
https://www.mediateurenergie.be/sites/default/files/content/download/files/problemes_de_paiement_facturation_dune_clause_penale.pdf
https://www.mediateurenergie.be/sites/default/files/content/download/files/problemes_de_paiement_facturation_dune_clause_penale.pdf
https://www.ombudsfin.be/sites/default/files/Jaarverslag%202021%20Ombudsfin.pdf
https://www.ombudsfin.be/sites/default/files/Jaarverslag%202021%20Ombudsfin.pdf
https://www.ombudsfin.be/sites/default/files/Jaarverslag%202021%20Ombudsfin.pdf
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terugsturen naar de oorspronkelijke 
schuldeiser. Zo staat het in artikel 3 van 
de wet van 20 december 2002 betref-
fende de minnelijke invordering van 
schulden van de consument. In de prak-
tijk is echter gebleken dat sommige ge-
rechtsdeurwaarders of incasso–
bureaus zelfs een gemotiveerde be-
twisting negeren en de invordering 
voortzetten zonder op de aangehaalde 
argumenten in te gaan.  
 
Normaal gezien moeten de magistraten 
die belast zijn met de uitvoerbaarverkla-
ring van het pv van niet-betwisting in 
een dergelijke situatie weigeren om dit 
te doen. Maar vergeten we niet dat het 
Comité van toezicht slechts uit twee ma-
gistraten bestaat, die met een heel groot 
aantal dossiers zullen worden gecon-
fronteerd. Het risico bestaat dan ook dat 
zij vaak automatisch zonder verdere 
controle hun fiat zullen geven. 
 
3.4. De omkering van het geschil 

heeft kwalijke gevolgen voor 
de consument, vooral wan-
neer deze zich in een financi-
eel of sociaal zwakke situatie 
bevindt 

 
Het grote aantal vonnissen dat bij ver-
stek wordt gewezen, met name voor de 
vrederechter, toont aan hoe moeilijk het 
voor schuldenaars is om zich voor de 
rechter te verdedigen, vooral wanneer 
ze zich in een sociaal of financieel pre-
caire situatie bevinden. Dat een schul-
denaar niet verschijnt op een zitting 

 
13 Het Europese betalingsbevel stelt een in een EU-
lidstaat gevestigde schuldeiser in staat eenzijdig een 
uitvoerbare titel te verkrijgen om een vordering te in-
nen, die hij heeft op een in een ander EU-land geves-
tigde consument. Eens uitgevaardigd, moet het 
Europese betalingsbevel door een deurwaarder wor-
den betekend aan de consument, die 30 dagen de 
tijd heeft om bezwaar aan te tekenen aan de hand van 

wordt vaak geïnterpreteerd als een be-
wijs van zijn kwade trouw of, op zijn 
minst, van zijn gebrek aan belang-
stelling voor de situatie. Uit onze praktijk 
blijkt echter dat schuldenaars vaak ver-
stek laten gaan voor een zitting waar-
voor ze zijn opgeroepen omdat ze te 
zeer onder de indruk zijn van de ge-
beurtenissen of niet weten wat ze 
moeten doen. Het is dus al moeilijk 
voor een schuldenaar om zich voor de 
rechter te verdedigen wanneer hij wordt 
gedagvaard. Maar het is nog ingewik-
kelder om zelf het initiatief te nemen 
tot een gerechtelijke procedure om zich 
te verzetten tegen een pv van niet-be-
twisting, om nog maar te zwijgen van de 
kosten van een dergelijke procedure.  
 
Enkele jaren geleden stelden de dien-
sten schuldbemiddeling het uiterst ne-
gatieve effect vast van de omkering 
van het geschil. Een in Zweden geves-
tigde schuldopkoper besloot toen een 
beroep te doen op de procedure van 
het Europese betalingsbevel om 
(meestal) verjaarde schulden in te vor-
deren die het bedrijf had overgenomen 
van Belgische energieleveranciers of 
kredietmaatschappijen13. De diensten 
schuldbemiddeling werden daarop 
overstelpt met dossiers van gebruikers 
die waren veroordeeld in het kader van 
een Europees betalingsbevel (op basis 
waarvan zeer agressieve invorderings-
maatregelen werden genomen14). Er 
kon niets meer tegen worden gedaan 
omdat de schuldenaar niet binnen de 
gestelde termijn bezwaar had aangete-
kend bij de ad hoc rechter. Het feit dat 

een standaardformulier dat bij de betekening wordt 
gevoegd. Indien binnen de gestelde termijn geen ver-
zet is aangetekend, wordt het bevel uitvoerbaar. 
14 Zie in dit verband het dossier: http://mediationde-
dettes.be/De-inningspraktijken-van-de-maatschap-
pij-HOIST-KREDIT-AB-497?lang=nl  
 

http://mediationdedettes.be/De-inningspraktijken-van-de-maatschappij-HOIST-KREDIT-AB-497?lang=nl
http://mediationdedettes.be/De-inningspraktijken-van-de-maatschappij-HOIST-KREDIT-AB-497?lang=nl
http://mediationdedettes.be/De-inningspraktijken-van-de-maatschappij-HOIST-KREDIT-AB-497?lang=nl
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de schuldenaars geen rechtsmiddel in-
stelden, was daarbij niet toe te schrijven 
aan een gebrek aan belangstelling, 
maar aan het feit dat zij niets begrepen 
van de procedure die tegen hen was 
ingeleid en aan het feit dat de vordering 
waarop het betalingsbevel was geba-
seerd, was verjaard. 
 
In veel gevallen zagen de getroffen 
schuldenaren zich genoodzaakt een 
verzoekschrift tot collectieve schulden-
regeling in te dienen omdat zowel de 
gevorderde bedragen als de kosten van 
tenuitvoerlegging hoog opliepen. 
 
3.5. Een uitvoerbare titel leidt tot 

de gerechtelijke invordering 
en torenhoge gerechtsdeur-
waarderskosten 

 
De IOS-procedure stelt de schuldeiser 
in staat om gemakkelijk aan een uitvoer-
bare titel te komen. En zodra hij die 
heeft, kan hij zijn schuld gerechtelijk in-
vorderen. Die invordering gaat echter 
gepaard met een explosie van ge-
rechtsdeurwaarderskosten, waardoor 
de schuldenaar maar al te vaak in een 
spiraal van overmatige schuldenlast 
terechtkomt. 
 
Het zijn immers niet zozeer de gerechts-
kosten die leiden tot een toename van 
de schuld, maar veeleer de kosten van 

 
15 Thibaut S., Jeanmart C., 2021, "Les huissiers de 
justice et les ménages précarisés", in Gibens S., Du-
bois JM, Pauvreté en Belgique 2022, FOD Justice, 
Bruxelles, p257-303 
16 Arbeidsrechtbank Brussel, 12 november 2019, rol-
nummer 2019/ BB/12 : "Le surendettement durable 
est en l'occurrence établi au vu de la comparaison du 
montant global des dettes exigibles (14.717,74 €) et 
des quotités de ressources de Madame X suscep-
tibles d'être saisies, ceci en tenant compte de la mul-
tiplicité des créanciers (10 sont signalés) qui fait 

de tenuitvoerlegging (die de schul-
denaar zelfs kunnen drijven naar een 
collectieve schuldregeling).15 16 

Naar onze mening moet de wetgever, 
zeker wanneer de schuldenaar een con-
sument is, in procedures voorzien die 
de minnelijke regeling van schulden be-
vorderen, en omgekeerd: procedures 
vermijden die de schuldeiser ertoe aan-
zetten "de arm van de schuldenaar om 
te wringen" om de betaling van zijn vor-
dering te bekomen. 
 
3.6. De gerechtsdeurwaarder is 

naar onze mening niet de 
meest aangewezen partij om 
het pv van niet-betwisting af 
te leveren 

 
De invordering van onbetwiste schul-
den is toegevoegd aan de taken die vol-
gens artikel 519§1 van het Gerechtelijk 
Wetboek tot de exclusieve bevoegdheid 
van de gerechtsdeurwaarders behoren 
en waarvoor zij een ambtsplicht heb-
ben. De wetgever heeft ervoor gekozen 
die bevoegdheid toe te vertrouwen aan 
gerechtsdeurwaarders eerder dan aan 
advocaten omdat eerstgenoemden 
overheids- en ministeriële ambtenaren 
zijn. Die hoedanigheid zou een zekere 
onafhankelijkheid garanderen die advo-
caten zouden missen. 
 
Wij leiden hieruit af dat de gerechts-
deurwaarders deze bijkomende be-
voegdheid hebben "gekregen" 

obstacle à ce que Madame X puisse proposer à cha-
cun un plan amiable de remboursement en phase 
avec ses ressources. S'y ajoute la confrontation à de 
multiples démarches d'huissiers qui annihilent les 
marges disponibles pour rembourser le montant en 
principal des créances, et allonge d'autant le délai né-
cessaire pour apurer la totalité de son endettement. 
L'admissibilité à la procédure apparaît dans un tel cas 
nécessaire pour que, d'une part, soit stoppée la spi-
rale des intérêts et frais d'exécution sans perspective 
d'apurement des dettes en principal." 



 

 

12 

vanwege hun statuut van ministerieel 
ambtenaar. Dat statuut zou borg staan 
voor de onafhankelijkheid van de ge-
rechtsdeurwaarder, die daardoor reke-
ning zou houden met de belangen van 
beide partijen (zelfs als de gerechts-
deurwaarder optreedt voor en namens 
de schuldeiser). 
 
De gerechtsdeurwaarder heeft ech-
ter een hybride statuut17: hij is ener-
zijds openbaar ambtenaar en 
ministerieel ambtenaar, en anderzijds 
vrij beroeper, wat hem ertoe aanzet om 
een rentabiliteits- en winstlogica te vol-
gen. Met andere woorden, om zijn kan-
toor te doen draaien moet hij zijn 
cliënten tevredenstellen. En zijn cliën-
ten zijn de schuldeisers. Dit hybride 
karakter van het statuut van gerechts-
deurwaarder brengt heel wat spannin-
gen teweeg. In de praktijk is het 
denkbaar dat de gerechtsdeurwaarder, 
zelfs in zijn monopolistische opdrach-
ten, niet de garanties van onafhankelijk-
heid kan bieden die de wetgever hem 
toedicht en eerder zal optreden in het 
belang van zijn cliënten (de schuldei-
sers) dan in het belang van de tegen-
partij (de schuldenaar). Dat blijkt uit het 
feit dat sommige gerechtsdeurwaar-
derskantoren met hun cliënten over-
eenkomsten van het type "no cure no 
pay" sluiten. Voor de gerechtelijke in-
vordering zijn dergelijke overeenkom-
sten totaal onverenigbaar met hun 
statuut van ministerieel ambtenaar: zij 
kunnen daardoor niet de nodige onaf-
hankelijkheid garanderen ten aanzien 
van hun cliënten en de schuldenaar, 
met wiens belangen zij nochtans ook re-
kening moeten houden. 
 
 
 

 
17 Thibaut S., Jeanmart C., 2021, "Les huissiers de 
justice et les ménages précarisés", op.cit., p257-303. 

3.7. De advocaat als "eerste rech-
ter" van de procedure biedt 
onvoldoende garanties 

 
Het is op zich verdienstelijk dat een ad-
vocaat een rol speelt in deze buitenge-
rechtelijke procedure — waardoor 
wordt vermeden dat op deze procedure 
een beroep wordt gedaan voor elke 
soort vordering en door elke schuldei-
ser. Maar het blijft een feit dat de advo-
caat, gemandateerd door de 
schuldeiser, niet dezelfde waarbor-
gen van onpartijdigheid en onafhan-
kelijkheid biedt als een rechter. 
 
Ook worden aan de advocaat geen spe-
cifieke opleidingseisen gesteld. Als de 
procedure echter zou worden uitge-
breid tot B2C-relaties, zou de advocaat 
moeten kunnen aantonen dat hij over de 
nodige deskundigheid beschikt op het 
gebied van het consumentenrecht in 
ruime zin. 
 
3.8. Ongerechtvaardigde oneven-

redige inbreuk op de privacy 
van de consument 

 
De invoering van de buitengerechtelijke 
procedure ging gepaard met de oprich-
ting van een Centraal Register dat 
wordt beheerd en georganiseerd door 
de Nationale kamer van Gerechtsdeur-
waarders. Dit register bevat alle gege-
vens die nodig zijn voor het verloop van 
de procedure en voor de afgifte van het 
pv van niet-betwisting dat uitvoerbare 
kracht heeft. 
 
Die gegevens worden gedurende 10 
jaar bewaard. 
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Wanneer de schuldenaars echter con-
sumenten zijn, en dus natuurlijke perso-
nen die per definitie voor 
privédoeleinden handelen, zijn de in-
gezamelde en bewaarde gegevens 
noodzakelijkerwijs gevoelige gege-
vens (die namelijk verband houden met 
de identificatie van de schuldenaar zelf 
alsook met de aard van zijn schulden), 
die een striktere en specifieke bescher-
ming verdienen. De vraag zal dus rijzen 
of dit register geen onevenredige in-
breuk vormt op de door artikel 22 van 
de Grondwet en artikel 8 van het Euro-
pees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens gewaarborgde be-
scherming van de persoonlijke levens-
sfeer. 

4 
Conclusie 
De naleving van wettelijke consumen-
tenbescherming wordt vandaag door de 
rechter gegarandeerd.  Maar de omke-
ring van het geschil dreigt voor de con-
sument een drastische vermindering te 
betekenen van deze bescherming, ge-
zien zijn zwakke positie.  

De rechtspraak van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie bevestigt dat het 
noodzakelijk is dat de rechter de voor-
waarden van een consumentenover-
eenkomst toetst, en dat dat zelfs 
ambtshalve moet gebeuren bij afwezig-
heid van de consument op de zitting. 
Het is niet juist dat de omkering van het 
geschil gerechtvaardigd wordt door het 
aantal verstekvonnissen bij consumen-
tengeschillen (zodat de tussenkomst 

van de rechter uiteindelijk weinig "toe-
gevoegde waarde" zou opleveren). De 
rechter moet wettelijk gezien immers 
ambtshalve de onwettigheid van oneer-
lijke contractvoorwaarden opwerpen, 
wat veel rechters al doen.  

Door de omkering van het geschil ver-
minderen bovendien de mogelijkheden 
voor een minnelijke regeling van de 
schuld, wat toch altijd de voorkeur ge-
niet als er sprake is van een consument-
schuldenaar. Het bestaan van een uit-
voerbare titel stelt de schuldeiser in 
staat om snel op een tenuitvoerleg-
gingsprocedure over te schakelen, met 
een explosie van de gerechtsdeurwaar-
derskosten tot gevolg en een escalatie 
met dwangmaatregelen.  

In plaats van de controlemogelijkheden 
van de rechter te verminderen, is het 
juist nodig om zijn controlerende rol te 
versterken. Ook wanneer de schul-
denaar niet aanwezig is op de zitting, 
want die afwezigheid is vaak het symp-
toom van een dieperliggend probleem: 
dat van een sociaal-economische pre-
caire situatie of juridische onwetend-
heid van de schuldenaar. De rechters 
moeten dan ook eerder meer personele 
en financiële middelen krijgen die nodig 
zijn voor hun controlebevoegdheid. 
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