
WANBETALINGEN

Onbetwiste schulden moeten
worden betaald. Logisch, niet? 
Toch gebeurt het in de praktijk 
nog te veel dat een onderneming 
helemaal niet of veel te laat wordt 
betaald voor de geleverde 
producten of diensten. En dat 
weegt op de rentabiliteit en vaak 
zelfs op de solvabiliteit van de 
onderneming 1. Dankzij de 
’procedure onbetwiste 
geldschulden’ die in 2016 werd 
ingevoerd, worden bedrijven
sneller betaald zonder zware 
gerechtskosten.
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onbetwiste
geldschulden
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PROCEDURE ONBETWISTE 

GELDSCHULDEN

In juli 2016 werd een nieuwe procedure voor 

de invordering van onbetwiste geldschulden 

van kracht. De procedure is zowel sneller als 

goedkoper dan de klassieke gerechtelijke 

procedures. De invorderingskosten die de 

onderneming kan aanrekenen aan de 

onderneming-schuldenaar worden beperkt 

tot 10% van de hoofdsom. En ze gelden ook 

alleen wanneer de wanbetaler een onderne-

ming is. De procedure kan dus niet gebruikt 

worden bij consumenten of overheden.

Een bedrijf kan de procedure starten zodra 

de betaaltermijn 2 is verlopen. Het moet 

verplicht via een advocaat passeren om 

aan de gerechtsdeurwaarder de opdracht 

te geven de procedure te starten. In de 

praktijk zal de gerechtsdeurwaarder in 

eerste instantie proberen te bemiddelen 

tussen de partijen om een minnelijke 

oplossing te bereiken. Lukt dat niet, 

dan start hij de procedure op. 
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1 Hoe berekent u het verlies van een onbetaalde 

factuur? Ga naar https://graydon.be/blog/factuur-

niet-betaald-dit-bedrag-heeft-u-nodig-om-het-

goed-te-maken

2 De wet voorziet een betaaltermijn van 30 dagen 

tussen ondernemingen. In bepaalde gevallen kan 

hiervan contractueel worden afgeweken. In veel

sectoren zijn zowel kortere als langere 

betalingstermijnen gebruikelijk. 



EVALUATIE IN VIJF VRAGEN

De procedure is al enkele jaren in voege. 

Tijd voor een evaluatie aan de hand van 

vijf vragen.

1.  HOE VAAK WORDT DE PROCEDURE 

TOEGEPAST?

Tussen 2 juli 2016 en 31 augustus 2018 

werden er in totaal meer dan 55.000 dossiers 

opgestart. Ruim 52.000 daarvan door-

liepen de volledige procedure. De 

voorafgaandelijke tussenkomst en 

bemiddeling door de gerechtsdeurwaar-

ders leverde in 13% van de dossiers al 

een oplossing op. In 87% van de dossiers 

moest de gerechtsdeurwaarder een 

aanmaning sturen om de procedure 

formeel op te starten.

2. WERD DE PROCEDURE MISBRUIKT?

De procedure geldt uitsluitend voor

onbetwiste facturen. Dus vroegen we 

ons af of er veel gevallen waren waarover 

toch betwisting was. Dat is niet zo. 

In slechts 1,6% van de gevallen moest de 

procedure worden stopgezet omdat de 

schuldenaar de factuur alsnog bleek te 

betwisten. Dat is een verwaarloosbaar 

percentage. Vergissen is nu eenmaal 

menselijk. We mogen dus besluiten dat 

ondernemingen en gerechtsdeurwaar-

ders op een correcte manier met de 

procedure omgaan.

3.  IS DE PROCEDURE IN DE PRAKTIJK 

DAADWERKELIJK SNELLER EN 

GOEDKOPER?

In de praktijk is 75% van de dossiers 

al na acht weken opgelost. Een hele 

verbetering ten opzichte van de klassieke 

gerechtelijke procedure die ettelijke 

maanden tot soms zelfs jaren in beslag 

kan nemen.” (zie ook ‘Kostprijs 

procedure: een voorbeeld’).

In de praktijk is 75% 
van de dossiers al na 
acht weken opgelost

Dag 1: 
aanmaning

Dag 30: einde van 
de betaaltermijn
bij de gerechts-
deurwaarder

Dag 38: 
proces-verbaal van 
niet-betwisting

Uitvoerbaarver-
klaring van het 
proces-verbaal 

door de magistraat 
van het Beheers- en 
toezichtscomité

Start van de 
gedwongen
uitvoering op
basis van het 
proces-verbaal

De gerechtsdeur-
waarder betekent 
een aanmaning aan 
de onderneming-
schuldenaar.

Heeft de onderneming-
schuldenaar betaald of betwist,
dan stopt de procedure hier.

Heeft de onderneming-
schuldenaar betalingsfaciliteiten
gevraagd, dan wordt de 
procedure opgeschort.

Als de schuldenaar 
nu nog wil betwisten, 
moet hij naar de 
rechtbank stappen. 
Dat kan altijd, er is 
geen termijn 
vastgelegd.

Heeft de onderneming-
schuldenaar niet betaald, 
noch betwist, dan vervolgt 
de procedure haar weg. 
Over 8 dagen stelt de 
gerechtsdeurwaarder
een proces-verbaal van 
niet-betwisting op.

De onderne-
ming-schuldenaar 
krijgt een maand de 
tijd om de schuld te 
betalen of te 
betwisten.
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DE PROCEDURE IN STAPPEN

Bron: VBO

PROCEDURETIJD PER AFGEHANDELD DOSSIER

Bron: SAM-TES
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Het voorbeeld toont aan dat de procedure daadwerkelijk goedkoper is 3. Er is een duidelijk 

prijsverschil 4 tussen de gerechtelijke procedure (dagvaarding) en de procedure onbetwiste 

geldschulden (aanmaning tot betaling + indien nodig 5, het pv van niet-betwisting).

4. WORDEN ONDERNEMINGEN OOK 

DAADWERKELIJK BETAALD?

Uit de praktijk blijkt dat in 29% van de gevallen 

de betekening van de aanmaning (dag 1 van de 

procedure) al aanleiding geeft tot betaling of tot een 

afbetalingsplan. Dat bewijst de meerwaarde van het 

feit dat de gerechtsdeurwaarder ter plaatse 

de aanmaning laat betekenen. In die gevallen 

moet geen proces-verbaal van niet-betwis-

ting worden opgesteld. Zodra het proces-

verbaal is opgesteld, is er nog een klein 

percentage onderneming-schuldenaars dat 

betaalt vooraleer de gerechtsdeurwaar-

der de gedwongen uitvoering opstart. 

In 57% is een gedwongen uitvoering

vereist om de betaling af te dwingen.

5. MINPUNTEN VAN DE PROCEDURE?

De procedure is niet perfect. Een aantal elementen 

kan beter. De verplichte tussenkomst van een

advocaat bijvoorbeeld is een onnodige kost, zeker 

voor ondernemingen met een eigen bedrijfsjurist. 

Een ander minpunt is dat er geen termijn is voorzien 

waarbinnen de schuldenaar zijn vordering in rechte 

tot betwisting moet uitoefenen. Om misbruiken 

(bijv. het instellen van een betwistingsprocedure 

met als enig doel de betaling verder uit te stellen) te 

voorkomen, zou kunnen worden voorzien dat er geen

betwisting meer mogelijk is vanaf één maand na de 

betekening van het pv van uitvoerbaarverklaring.

OPENING NAAR EEN 

B2C-PROCEDURE?

De cijfers bewijzen dat de procedure 

onbetwiste geldschulden het verhoopte 

effect bereikt in de praktijk: ondernemingen 

worden sneller betaald en de kosten van 

de invordering lopen minder hoog op dan 

wanneer men voor de traditionele gerech-

telijke procedure kiest – dat kan nog altijd. 

Dit is zonder meer een positieve evolutie.

Bovendien wordt er nauwelijks misbruik 

gemaakt van de procedure. Die vrees was 

trouwens het argument om de procedure 

niet uit te breiden naar particuliere consu-

menten. Dat zou nochtans een goede zaak 

zijn. Op voorwaarde dat in een b2c-proce-

dure extra garanties worden ingebouwd 

om de consument te beschermen.

Bijna 30% van de 
wanbetalers 
betaalt direct na 
de aanmaning
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KOSTPRIJS PROCEDURE: EEN VOORBEELD

Bron: SAM-TES

Kostprijs nieuwe 

procedure

Kostprijs 

gerechtelijke 

procedure

Bedrag

factuur

Aanmaning 

tot betalen

Pv van 

niet-betwisting

Aanmaning tot 

betalen + pv 

Dagvaarding

 € 100  € 89,39  € 21,43  € 110,82  € 243,09 

 € 300  € 103,58  € 35,62  € 139,20  € 257,28 

 € 650  € 124,96  € 57,00  € 181,96  € 278,66 

 € 2.000  € 139,20  € 71,24  € 210,44  € 292,90 

 € 10.000  € 153,38  € 85,42  € 238,80  € 307,08

3 De kosten die moeten worden gemaakt voor

de invordering van de factuur zijn, in principe, 

ten laste van de schuldenaar. Ze moeten 

weliswaar worden voorgeschoten door de 

schuldeisende onderneming. Het valt op dat

voor kleinere factuurbedragen de kostprijs van 

de invorderingsprocedure het factuurbedrag 

overschrijdt. In dat licht is het belangrijk om te 

onderstrepen dat in 29% van de gevallen de 

schuldenaar al na de aanmaning betaalt. In dat geval 

valt de kost voor het pv van niet-betwisting weg.

4 De bedragen zijn exclusief btw en afhankelijk van 

enkele variabelen.

5 Het pv van niet-betwisting moet niet worden 

opgemaakt wanneer de schuldenaar al betaalde 

n.a.v. de aanmaning.


