UPDATE
9 december 2019
Het wetsvoorstel in de Kamercommissie Economie omtrent facturatie en invordering
Het nieuwe wetsvoorstel inzake facturatie en minnelijke invordering voor u
gefileerd
Afgelopen woensdag 4 december 2019 werd het bereikte akkoord van de commissie economie betreffende het
wetsvoorstel inzake facturatie en invordering her en der in de pers en media verspreid.
Evenwel zonder de tekst zelf…. .
Het gevolg is een verzameling van quotes, stukken uit het ontwerp, zonder context, soms onjuist en veelal
onvolledig. En zo werden wij bij Socrem ook op het verkeerde been gezet. Maar goed, ondertussen hebben we het
wetsvoorstel grondig kunnen analyseren.
En de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat een aantal zaken in een ander daglicht staan dan initieel via de pers
vernomen. Hoe dan?
1) Er is een duidelijk kader met een staffel die een degelijke minnelijke invordering mogelijk maakt vanuit een
economisch perspectief. Anders dan in de persberichten is er wel degelijk rekening gehouden in de staffel
met de kleine vorderingen.
2) 7 dagen om een factuur af te leveren is iets helemaal anders dan 7 dagen te hebben om een factuur op te
stellen (het laatste werd in de pers geponeerd)
Daarmee zijn de 2 grootste bezwaren vanuit Socrem en onze eerdere berichtgeving meteen ook wel opgelost en was
onze verontwaardiging wellicht wat voorbarig.
Wat strategisch gezien overblijft en ontbreekt in het huidige wetsvoorstel is:
-

-

borgen dat de overheid als schuldeiser (1) ook aan dezelfde spelregels onderworpen is én (2) dat de
overheid een voortrekker is als sociaal verantwoord invorderaar (wat voor vele onderdelen van de overheid
een drastische wijziging impliceert van de invordering strategie)
het beheersen van de kosten voor de consument in fase van gerechtelijke invordering.

Met dit wetsvoorstel wordt een essentieel stuk van de missie en visie van Socrem ingevuld namelijk dat de
minnelijke invordering wordt erkend als dé oplossing bij voorkeur in geval van onbetaalde facturen. Met het
normeren en uniformiseren van de facturatie- en invorderingsregels die worden vastgelegd in een wettelijke context
wordt bovendien de grondslag gelegd voor een betere beeldvorming en een erkenning van de toegevoegde waarde
en het belang van minnelijke invordering.
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Hoewel het wetsvoorstel nog wat lacunes bevat is het wel een mooie stap op zich in de strijd tegen de overmatige
schuldenlast.
Voor de bedrijven in het algemeen is het wetsvoorstel verre van evident omwille van de impact op hun werking op
korte termijn. Maar op langere termijn verwachten we dat dit de bedrijven wel kan helpen.

Het meest opvallende als conclusie is dat er een unanieme consensus is over de partijgrenzen heen dat de strijd
tegen de overmatige schuldenlast van de consument een politieke prioriteit is.
De aanzet is gegeven vanuit de commissie economie die binnen haar bevoegdheid een aantal zaken heeft aangepast.
Het is nu kwestie om hetzelfde thema te beleggen in de commissie justitie en financiën om de 2 andere strategische
pijlers ook aan te pakken nl de gerechtelijke invordering en de overheid als schuldeiser. Alleen als die 2 zaken ook
worden aangepakt kunnen we spreken van een integrale benadering en zullen er ook snel effectieve resultaten in de
dagelijkse realiteit en werkveld zichtbaar en voelbaar zijn voor de zwakkere consument.

Geen tijd te verliezen dus voor de initiatiefnemers om binnen de andere commissies dezelfde noodzakelijke stappen
te zetten.
Voor Socrem is dus een eerste degelijke stap gezet naar een structurele aanpak van sociaal verantwoord invorderen.
Maar het zal toch essentieel zijn om de andere 2 assen nl de gerechtelijke invordering en de overheid ook direct aan
te pakken anders zal het effect voor de kwetsbare consument nauwelijks voelbaar zijn. De echte pijn zit namelijk in
de soms excessieve toename van kosten in de loop van een gerechtelijk proces enerzijds en anderzijds dat de
overheid niet echt veel inspanning doet om minnelijk en op een sociaal verantwoorde manier in te vorderen. In die
zin ligt er nog heel wat werk op de plank voor onze politici.

Socrem gaat alvast door op deze assen en heeft haar voorstellen al klaar om samen met de beleidsmakers sociaal
verantwoord invorderen verder gestalte te geven en aldus de strijd tegen overmatige schuldenlast een
daadwerkelijke invulling te geven.
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