
 

 

  

Betreft : Dossier invorderingen via Nelectra –  Beelen Advocaten  - Modero 
Gerechtsdeurwaarders 

Geachte, 

U maakte via uw beroepsfederatie NELECTRA een dossier aangaande niet-betaalde facturen over aan 
Beelen Advocaten. Wij mochten dit dossier in goede orde ontvangen en wij doen verder, in 
samenwerking met Modero Gerechtsdeurwaarders,  het nodige om uw belangen te behartigen. De 
concrete dossieropvolging zal door Modero Gerechtsdeurwaarders gebeuren dewelke daarvoor over 
een specifieke webapplicatie beschikken voor de Nelectra leden die ingetekend hebben op de 
juridische bijstand en online schuldinvorderingsmodule van Nelectra. 

Graag vestigen wij uw aandacht op volgende punten :  

- Het invorderingssysteem geldt in regel enkel voor niet betwiste facturen. Uiteraard mag u de 
betwiste dossiers ook overmaken aan Beelen Advocaten, maar dan zal u in geval van betwisting bij ons 
wel verzocht worden of wij een betalend dossier mogen openen, waarin de prestaties van Beelen 
Advocaten worden aangerekend aan een gunsttarief voor leden van Nelectra van € 100,00 per uur 
(excl BTW). 

- Wij raden aan dat u uw klant eerst zelf een herinnering stuurt via de modelbrief ‘Herinnering 
schuldinvordering’ dat zich bevindt op de website: https://www.nelectra.be/tools-schuldinvordering-
leden van Nelectra. 

- uw dossier dient bij de aanmaak zo volledig mogelijk te zijn : de gegevens van uw klant moeten zo 
volledig mogelijk zijn, kopie van uw facturen en de door uw debiteur "voor akkoord" ondertekende 
factuurvoorwaarden moeten aanwezig zijn in het dossier. Zonder kopie van uw facturen en 
factuurvoorwaarden kan het dossier niet worden verder gezet ! 

- zorg ervoor dat uw factuurgegevens zo volledig mogelijk zijn : tracht zeker te beschikken over de 
volledige naam en voornaam van uw klant, diens adres, GSM of telefoonnummer, mailadres en BTW / 
ondernemingsnummer; 

- wacht niet te lang met het invorderen van uw facturen, hoe sneller u het dossier overdraagt, hoe 
groter de kans op recuperatie; 

- facturen voor kosten van een bestek kunnen niet worden ingevorderd, tenzij u over een voorafgaand 
schriftelijk akkoord van uw klant beschikt; 

- wees aandachtig wanneer men u verzoekt om meerwerken uit te voeren: tracht ook hier zoveel 
mogelijk op papier te zetten, en voor akkoord te laten ondertekenen door uw klant; 

- indien u over bijkomende info beschikt, die volgens u nuttig kan zijn bij de behandeling van het 
dossier, maak deze dan zo snel mogelijk over via email op nelectra@modero.be of via de webapplicatie 
van Modero Gerechtsdeurwaarders; 

- bij de behandeling van het dossier zullen u desgevallend bijkomende instructies worden gevraagd 
zoals: 

https://www.nelectra.be/tools-schuldinvordering-leden
https://www.nelectra.be/tools-schuldinvordering-leden


 

 

• uw vordering wordt voor het eerst betwist na onze aanmaning : dan vragen wij u of u 
wenst verder te gaan met het dossier en of wij al dan niet een betalend dossier mogen 
openen om de prestaties van Beelen Advocaten te dekken. 

• voorafgaand aan de dagvaarding verricht de gerechtsdeurwaarder een 
solvabiliteitsonderzoek. De resultaten hiervan worden u meegedeeld. Op basis hiervan 
dient u immers te beslissen of u effectief een procedure wenst op te starten. U dient ons 
dan te laten weten of u al dan niet wenst over te gaan tot opstart van een gerechtelijke 
procedure via dagvaarding.  

! Belangrijk om te onthouden is dat het dossier niet verder kan lopen zolang wij niet de gevraagde 
informatie van u mochten bekomen ! Het dossier wordt gepauzeerd totdat wij uw instructies 
bekomen. Wanneer wij na één maand geen antwoord ontvangen gaan wij over tot afsluiting van het 
dossier. 

Belangrijk is ook nog volgende informatie aangaande de gerechtsdeurwaarderskosten :  

Vóór er een dagvaarding wordt uitgebracht zal er een uitgebreid solvabiliteitsonderzoek gebeuren 
door de gerechtsdeurwaarder. Dit houdt in dat de gerechtsdeurwaarder  op basis van publieke en niet 
publieke databronnen, eerdere ervaringen, … actief de solvabiliteit van uw klant nagaat. Dit onderzoek 
kost € 25,00 excl BTW voor het Nelectra lid. De kosten daarboven neemt Beelen advocaten ten laste. 

Indien op basis van dit onderzoek blijkt dat er weinig kans is om geld te recupereren zal het dossier in 
principe stopgezet worden tenzij het Nelectra – lid uitdrukkelijk verzoekt om toch te dagvaarden. In 
dat geval zijn de volledige gerechtsdeurwaarderskosten ten laste van het Nelectra-lid. 

Indien op basis van het solvabiliteitsonderzoek niet direct problemen qua invordering naar boven 
komen zal de gerechtsdeurwaarder dagvaarden, na uw uitdrukkelijk akkoord. De kosten van 
dagvaarding variëren van zaak tot zaak, doch richtinggevend is een bedrag tussen € 175,00 en € 350,00 
excl. BTW. De kosten van het solvabiliteitsonderzoek worden met dit bedrag verrekend m.a.w. de 
kosten van het solvabiliteitsonderzoek worden dan niet aangerekend door de gerechtsdeurwaarder. 
De dagvaardingskosten worden door de gerechtsdeurwaarder dadelijk gefactureerd aan het Nelectra-
lid. Als de zaak gewonnen wordt en de gerechtsdeurwaarder de gelden recupereert, zal het Nelectra-
lid de voorgeschoten gerechtsdeurwaarderskosten uiteraard terugbetaald krijgen van zijn debiteur. 

Bij uitvoering van het vonnis of arrest door de gerechtsdeurwaarder worden alle 
gerechtsdeurwaarderskosten in principe gerecupereerd bij de debiteur. Mocht evenwel blijken dat 
tegenpartij tijdens de uitvoering failliet gaat of ondanks alle voorzorgen er geen volledige recuperatie 
kan gebeuren betaalt het Nelectra – lid nooit meer dan € 450,00 excl BTW aan de gerechtsdeurwaarder 
( dit is een absoluut maximum en de kosten van dagvaarding zijn daarin inbegrepen ). De 
gerechtsdeurwaarderskosten hoger dan dit bedrag van 450,00 excl BTW worden door Beelen 
advocaten ten laste genomen. 

Mocht u bepaalde vragen hebben, aarzel niet ons te contacteren :  

Modero Gerechtsdeurwaarders                                                     Beelen advocaten  
Mechelsesteenweg 203                                                                   Justus Lipsiusstraat 24                 
2018 Antwerpen                                                                               3000 Leuven                  
nelectra@modero.be                                                                      johan.vanstipelen@beelenadvocaten.be 
03/260.83.21                                                                                     016/31.77.10 
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