
Vanuit de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders zijn we per definitie voorstander van elk initiatief 

dat: 

1.  streeft naar een voorspelbaar en evenwichtig wettelijk kader om schulden in te vorderen, 

inclusief de kostprijs ervan en los van het feit of het een minnelijke of gerechtelijke invordering 

betreft;  

2. een stabiel evenwicht garandeert tussen de rechten en plichten van enerzijds de schuldenaar 

en anders de schuldeiser; 

3. toelaat om sneller de solvabiliteit te kunnen beoordelen zodat nutteloze procedures kunnen 

worden vermeden; 

4. onze actieve rol van bemiddelaar verder ondersteunt.  

 

Op basis van deze principes ondersteunen we diverse wetsvoorstellen en nemen we zelf ook een aantal 

initiatieven.  

1. De hangende wetswijziging betreffende de minnelijke invordering is gericht op een betere 

consumentenbescherming. Terecht, de huidige wetgeving is immers ontoereikend, omdat ze 

ruimte laat voor het aanrekenen van kosten via de algemene voorwaarden (de ‘kleine 

lettertjes’) die de consument meestal niet leest maar die voor onaangename gevolgen kan 

zorgen. Wij steunen een streng wettelijk plafond van contractuele kosten voor inning, 

strafbedingen en intresten. 

 

2. Wat de gerechtelijke uitvoeringsprocedure betreft, hebben we een studie laten uitvoeren bij 

een externe consultancy bedrijf dat de gemiddelde kostprijs van een tussenkomst van een 

gerechtsdeurwaarder berekent. Op basis daarvan werken we een voorstel uit om het wettelijk 

geregeld tarief dat dateert van 1976 te moderniseren en transparanter te maken. Het voorstel 

zullen we overmaken aan de minister van justitie. Tegelijk pleiten we ervoor om de fiscale druk, 

wat toch de grootste kostenpost is van onze exploten, te herzien (registratierechten en BTW-

verplichting). 

  

3. Ten derde zijn wij nog steeds vragende partij om de huidige buitengerechtelijke IOS-procedure 

(invordering onbetwiste schulden) voor B2B-relaties uit te breiden naar consumentenzaken, 

uiteraard door toevoeging van bijkomende garanties ter bescherming van de consument. De 
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IOS-procedure en bijhorend ondersteunend digitaal register heeft de NKGB trouwens zelf 

ontwikkeld. Recent heeft het meetbureau van de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging 

(DAV, Kanselarij van de Eerste Minister) de impact van de IOS-procedure berekend op de 

administratieve lasten van gerechtsdeurwaarders en ondernemingsrechtbanken, met als 

resultaat dat de IOS-procedure voor justitie een jaarlijkse besparing van 21,9 miljoen euro met 

zich meebrengt.  

 

Op basis van een analyse werd bovendien aangetoond dat de IOS-procedure sneller, 

eenvoudiger en goedkoper is, zonder in te boeten op de rechtsbescherming van de 

schuldenaar. 

 

4. We onderschrijven het streven naar een gecentraliseerde en humane invordering van schulden, 

verschuldigd aan de federale overheid. In die zin werd binnen de schoot van de NKGB door de 

(Vlaamse en Brusselse) gerechtsdeurwaarders zelf reeds 10 jaar geleden DIAM opgericht 

(www.diam.be), een entiteit specifiek voor de inning van de schuldvorderingen van de Vlaamse 

Belastingdienst en waaraan 95% van de Vlaamse en Brusselse gerechtsdeurwaarders 

deelneemt. De uitvoering gebeurt volgens een strikte gedragscode en de naleving ervan wordt 

bijzonder streng gecontroleerd door een toezichtscomité.  

 

5. We wensen te vermijden dat het betalen van schulden nieuwe schulden uitlokt. Op dat vlak is 

het vroegtijdig detecteren van en helpen van mensen in een precaire financiële situatie een 

onontbeerlijke schakel in een schuldenaanpak-beleid. In dat kader werken we vanuit de NKGB 

aan een initiatief dat we binnenkort lanceren: een nationaal communicatieplatform dat we ter 

beschikking zullen stellen aan gerechtsdeurwaarders en OCMW’s, en waarlangs zij – als 

voornaamste professionele protagonisten in de schuldenaanpak – proactief en structureel 

informatie kunnen delen over problematische schuldensituaties. Door deze structurele 

communicatie kunnen deze situaties sneller worden herkend en kan er bijgevolg makkelijker 

een overzicht van de totale schuldenlast worden opgemaakt, op basis waarvan de betrokkene 

naar het meest geschikte schuldafbouw-traject kan worden georiënteerd zonder enige 

bijkomende kosten of toeslagen. Doorgaans zal dat een afbetaalplan zijn, maar het is ook 

mogelijk dat een ander traject (schuldbemiddeling, collectieve schuldenregeling,..) meer 

aangewezen is.  
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Een tweede belangrijk aspect is de wettelijke bemiddelingsrol van de gerechtsdeurwaarder in 

zijn uitvoeringstaken. Dat is ook de reden waarom de gerechtsdeurwaarder (als enige in de 

juridische wereld) systematisch ter plaatse komt bij de burger of de onderneming. Dat biedt 

hem de kans om toelichting te geven, om de situatie ter plekke te beschouwen in functie van 

de solvabiliteit van de betrokkene én om te onderhandelen met de betrokkene met het oog op 

een haalbare afbetaalregeling. We kunnen u in primeur meegeven dat we in het voorjaar van 

2022 bij wijze van proefproject met een basisopleiding bemiddeling aan de UA specifiek voor 

gerechtsdeurwaarders starten. 

 

 

Besluit: als maatschappelijk verantwoordelijke beroepsgroep investeren we ten volle in een efficiënte, 

digitale maar ook menselijke justitie. Daarom zijn we steeds vragende partij om het schuldenbeleid te 

ondersteunen en te concretiseren, in samenwerking met de voogdijminister. Daarnaast denken we ook 

zelf projecten uit en ontwikkelen we ze. Verantwoord invorderen is namelijk geen label voor ons maar 

een evidentie, omdat het inherent is aan een ministerieel openbaar ambtenaar die de eed aan de Koning 

heeft afgelegd, verplicht is om zich permanent bij te vormen en gebonden is aan een strenge 

deontologie (met daadwerkelijke tuchtstraffen).  

  
 

 

 

 

 

 


