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Naar schatting 25.000 ingediende dossiers in het eerste jaar
87% in Vlaanderen
Slechts 2,5% betwist

Deze week (2 juli) vierde het recent ingevoerde betalingsbevel haar eerste verjaardag. Uit cijfers van
de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB) blijkt dat de procedure een groter succes is
dan verwacht. Liefst 25.000 dossiers zouden op de eerste verjaardag van de nieuwe procedure zijn
ingediend. Voor UNIZO bewijst dit de kracht van de procedure, en ze ijvert dan ook voor een
uitbreiding van het toepassingsgebied.

Duidelijk succes, maar overwegend in Vlaanderen
Volgens Minister van Justitie Geens werden sinds de invoering van de procedure tot 31 mei 2017
20.690 dossiers ingediend1. Via extrapolatie betekent dit volgens de NKGB 25.000 dossiers in het
eerste jaar.2. Opvallend is wel dat dit overwegend in Vlaanderen gebeurde:

1
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Weinig betwisting
Uit de cijfers van de Nationale Kamer van Gerechtdeurswaarders blijkt verder ook dat slechts in 2% 2,5% van de gevallen de vordering toch betwist wordt. Voor de overige 98% wordt via de procedure
een oplossing gevonden voor de onbetwiste schuldvordering, hetzij in de vorm van een betaling van
de vordering ( 45%), hetzij in een uitvoerbare titel ( 53%):
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Conclusie en aanbevelingen
Het is duidelijk dat deze procedure haar doel niet heeft gemist. Recent werd bovendien melding
gemaakt van het feit dat in sommige Rechtbanken van Koophandel het aantal nieuw aangespannen
zaken in verband met betaling van openstaande schuldvorderingen met wel 70% is gedaald3.
Voor UNIZO is het dat ook noodzakelijk dat het toepassingsgebied van deze procedure wordt
uitgebreid. Vandaag kan de procedure enkel worden toegepast op onbetwiste schuldvorderingen
tussen ondernemingen onderling. Onbetwiste schuldvorderingen van een onderneming tegen een
consument of tegen de overheid, vallen voorlopig uit de boot. Voor UNIZO is het duidelijk dat ook deze
schuldvorderingen onder het toepassingsgebied moeten worden gebracht.
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