Wegwijs in de papieren
Gerechtsdeurwaarder
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Laat je niet intimideren wanneer je een brief krijgt van een gerechtsdeurwaarder die eist dat
je een schuld vereffent. Betaal niet overhaast, het is je volste recht om duidelijk te vragen
waarover het gaat. Laat je niet onnodig onder druk zetten.
Het kan iedereen overkomen: een factuur die is blijven rondslingeren, een boete die niet
werd betaald… Grote bedrijven die vaak worden geconfronteerd met wanbetalers, besteden
de opvolging van onbetaalde rekeningen makkelijk uit. Soms is de tussenpersoon een
incassobureau of een advocatenkantoor, maar vaak is het een gerechtsdeurwaarder. De
titel "deurwaarder" schrikt af en roept bij menig consument het doembeeld op van
inbeslagneming van hun meubels. Dat is nochtans niet nodig. Maar dit staat als een paal
boven de water: neem de brief van de deurwaarder wel ernstig, anders raak je alleen maar
meer in de problemen.

1.

Minnelijke invordering (buitengerechtelijke procedure)

Voor elke niet betaalde schuld kan een schuldeiser beroep doen op een
gerechtsdeurwaarder. Hij zal dan proberen om de schuld te innen via een regeling in der
minne. Hiervoor zal hij een aanmaning (een schriftelijke ingebrekestelling) sturen naar de
schuldenaar waarin hij de schuldenaar uitnodigt om binnen een bepaalde termijn zijn schuld
te betalen. Als de schuldenaar hier niet op ingaat, kan hij gedagvaard worden voor een
rechter.
Bij een minnelijke invordering mag een schuldeiser een schuldenaar onder andere
aansporen tot betaling van de schulden. Dit betekent dat je schuldeiser je
aanmaningsbrieven mag sturen, je mag contacteren via telefoon...om je zo aan te zetten
om je schuld te betalen. Je schuldeiser kan geen dwangmaatregels inzetten: hij kan geen
beslag laten leggen op je loon, je woning, je auto, je spullen... Loonoverdracht (dit is niet
hetzelfde als loonbeslag!) is wel mogelijk.
Bij een minnelijke invordering kan er ook een incassobureau worden ingeschakeld om de
schuld te innen.
Wanneer een schuldeiser bij een minnelijke invordering er niet in slaagt om zijn geld te
krijgen, zal hij vaak een gerechtelijke invordering opstarten.
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2.

Gerechtelijke invordering

Een gerechtsdeurwaarder kan ook opdrachten krijgen via de rechtbank, dit zijn gerechtelijke
tussenkomsten. In deze rol is de gerechtsdeurwaarder een gerechtelijk ambtenaar en niet
enkel de vertegenwoordiger van de schuldeiser. Bij een gerechtelijke invordering kan de
gerechtsdeurwaarder wel effectief beslag leggen op je woning, je inkomen, je spullen...

2.1. De procedure
Stap 1: de aanmaning. Dat is een waarschuwing dat je moet betalen; Deze brief wordt
opgestuurd.
Stap 2: de dagvaarding. Die brief wordt afgegeven door de deurwaarder. Je moet jezelf
komen verdedigen voor de rechtbank.
Stap 3: de betekening van het vonnis. De rechter heeft beslist dat je moet betalen. Met die
brief wordt je officiëel op de hoogte gebracht. Je krijgt 1 maand om te betalen of een
afbetaling te regelen. Deze brief wordt afgegeven door de deurwaarder.
Stap 4: bevel tot betalen. Er is geen verder verzet mogelijk. Het is je laatste verwittiging. Je
hebt nog 1 dag de tijd om te betalen.
Tussen alle stappen in heb je tijd om te reageren. Je kan altijd een regeling voorstellen. Zo
vermijdt je dat je steeds meer gaat moeten betalen (door bijvoorbeeld
gerechtsdeurwaarderskosten). Deze kosten komen nog boven op je schulden.
Een brief of een bezoek van de gerechtsdeurwaarder is geen pretje. Vaak durven mensen
dan niet te reageren. Toch is het belangrijk om dat wel te doen. Hoe langer je wacht, hoe
groter de problemen zullen worden.
Wat kan je doen?
•

Ga naar iemand die hier iets van af weet en die je vertrouwt. Bepreek samen het
probleem. Ook de gerechtsdeurwaarder kan je meer informatie geven.

•

Heel dikwijls kan er een regeling worden opgesteld vooraleer de zaak voor de
rechter moet verschijnen. Zet je voorstellen op papier en zorg ervoor dat deze
haalbaar zijn. Laat zien dat je bereid bent om te betalen.

Wat kan je beter niet doen?
•

niet reageren, doen alsof er niets aan de hand is

•

Denken dat er toch niets kan veranderen

•

roepen of schelden tegen de gerechtsdeurwaarder

2.2. Beslag
Er kan ook beslag gelegd worden op goederen, dat heet een uitvoerend beslag op roerend
goed. Er kan ook beslag worden gelegd op je inkomsten. Dat heet dan een uitvoerend
beslag onder derden. Concreet betekent dit dat een deel van je inkomen direct naar je
schuldeiser gaat of dat je spullen of je woning verkocht kunnen worden om met de

2

Wegwijs in de papieren
Gerechtsdeurwaarder

opbrengst je schuldeiser te betalen. Indien de gerechtsdeurwaarder hiervoor een vonnis bij
heeft, moet je hem binnen laten. De gerechtsdeurwaarder mag niet alles meenemen, zie
hiervoor 2.2.1
Stap 1: opschrijven van de goederen, je krijgt een afschrift van het PV
Stap 2: aanplakking
Stap 3: afhaling
Stap 4: openbare verkoop

2.2.1 Wat mag de gerechtsdeurwaarder niet meenemen?
•

eten en brandstof voor het hele gezin voor 1 maand

•

Bedden en beddengoed van je gezin

•

kleding en linnengoed en de kast waarin je dit opbergt

•

wasmachine en het strijkijzer (wel de strijkplank)

•

tafels en stoelen voor de maaltijd

•

vaatwerk, huishoudgerei en de kast waard dit in zit

•

koelkast en kookvuur

•

voorwerpen van mindervalide gezinsleden

•

spullen van de kinderen

•

huisdieren

•

producten voor persoonlijke hygiëne en voor het onderhoud van je huis

•

gereedschap voor het onderhoud van de tuin

•

studieboeken van het hele gezinnen

•

goederen die je nodig hebt voor je beroep, tot waarde van 2500 euro

•

voorwerpen die dienen voor het uitoefenen van de godsdienst

•

een koe, 12 schapen of geiten, een varken, 24 dieren van de hoenderhof, met stro
en eten voor 1 maand.

PAS OP!
Je kan ook opdraaien voor de schulden van iemand die op hetzelfde adres woont. Behalve
als je kan bewijzen via facturen dat de goederen van jouw persoonlijk zijn.
De volgorde van de schuldeisers wordt door de wet bepaald (bijvoorbeeld bevoorrechte
schuldeisers).
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3.

Waar vind je hulp?
•

Bij de gerechtsdeurwaarder zelf, hij moet je advies geven

•

Bij je maatschappelijk werkster van het OCMW, CAW, …

•

Bij de wetswinkel krijg je juridisch advies (betalend)

4. Bronnenlijst
http://www.steunpuntschuldbemiddeling.be/Goederen-die-niet-in-beslag-kunnen-295
http://www.eerstehulpbijschulden.be/schulden-wat-nu/wat-kan-een-schuldeiserdoen/gerechtsdeurwaarder
https://www.om-mp.be/om_mp/files/en-savoir-plus/brochures/NL/7-De
%20gerechtsdeurwaarder.pdf
https://www.test-aankoop.be/familie-prive/consumentenrechten/dossier/help-een-brief-vaneen-deurwaarder
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