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Kunt u met uw onbetwiste facturen nog naar de rechter?

U laat een slechte betaler dagvaarden voor de rechtbank voor een onbetwiste factuur. De tegenpartij verwijt u echter dat u 
hiervoor de nieuwe, snelle procedure via de gerechtsdeurwaarder niet toepast. Is dat dan verplicht of heeft u nog de keuze?

Sinds 2 juli 2016 kunt u onbetwiste facturen van klanten-handelaars op een eenvoudigere manier innen. U hoeft immers niet meer naar 
de rechter te stappen om uw centen te zien, maar dit kan voortaan via gerechtsdeurwaarder. 

De vraag rijst of u dan geen advocaat meer nodig hebt. Toch wel. U kunt niet zelf naar de gerechtsdeurwaarder stappen. Het is uw 
advocaat die de procedure opstart en een gerechtsdeurwaarder  aanstelt die de procedure  afhandelt. Een advocaat zal u tevens kun-
nen adviseren over de kansen op welslagen en recuperatie van uw centen, zo u de ene (inning via gerechtsdeurwaarder), dan wel de 
andere piste (via de rechtbank) kiest.

Heeft u dan geen keuze meer? Toch wel. De wet verplicht u immers niet om de nieuwe procedure toe te passen. U kunt er m.a.w. 
nog altijd voor kiezen om toch naar de rechter te stappen. Uw advocaat zal u hierin adviseren en bijstaan.

Wat is dan de beste keuze? Dat hangt ervan af... De nieuwe procedure kan sneller en goedkoper zijn. Maar als de inning via de ge-
rechtsdeurwaarder niet tot betaling van uw factuur leidt, of deze wordt toch betwist, moet u alsnog naar de rechtbank. Dit betekent 
dus heel wat tijdsverlies en extra kosten. 

Bovendien kan u volgens de nieuwe procedure maar maximaal 10% kosten vragen bovenop de te betalen som. Bij de rechter krijgt u 
soms meer. De meeste rechtbanken van koophandel kennen immers zowel de nalatigheidsinteresten tegen de wettelijke interestvoet 
van 8,5% per jaar toe als een forfaitaire schadevergoeding van 10%. Gaat het om ‘oudere’ facturen waarbij u veel interest kunt vragen, 
dan loont het zeker de moeite om toch naar de rechter te stappen. 

Ook voor facturen waarvoor u vreest dat de klant ze toch zal betwisten, stapt u het best naar de rechter. In de nieuwe procedure is 
de gerechtsdeurwaarder immers verplicht om een modelformulier mee te sturen naar uw klant. Die kan daarmee dan alsnog uw fac-
tuur betwisten. Doet hij dat, dan wordt de procedure stopgezet en zal u toch nog naar de rechter moeten. In dat geval moet u én de 
gerechtsdeurwaarder betalen én nadien nog naar de rechter stappen, dus dubbele kosten, dubbele proceduretijd, enz. Dat kunt u dus 
beter vermijden door u goed te laten adviseren door een advocaat ...

Goed om te weten. Wordt later voor de rechtbank duidelijk dat uw klant uw factuur alleen maar betwist heeft om de versnelde pro-
cedure te stoppen, dan riskeert die wel dat de rechter hem veroordeelt tot een extra schadevergoeding. 

Let op! Rechters in bepaalde regio’s (niet in Limburg!) willen de nieuwe procedure aanmoedigen om zo hun werklast te verlichten, 
door in het geval de factuur voor hun rechtbank toch niet betwist wordt, u uw recht op een rechtsplegingsvergoeding en terugbetaling 
van de dagvaardingskosten te ontzeggen …

Ook hierin zal uw advocaat u kunnen adviseren en bijstaan.
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Benchmark Evolution
Façadesystemen met geïsoleerde sandwichpanelen met 
blinde bevestiging en een variatie aan afwerkingsaccessoires. 
De systemen creëren diepte en dimensie door variaties 
in kopzetting en verschillende afmetingen van voegen 
en speciale afwerkingdetails. Hierdoor ontstaan unieke 
3D-effecten. 
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