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SIGNAALNOTA 

BURGERRECHTELIJKE OVERDRACHT 
en terugbetaling van 
belastingtegoeden  

 
  

Voorstel tot aanpassing WER 
 
Het Wetboek Economisch Recht (WER) bevat momenteel dit artikel: 
 

Art. VII.89. § 1. Elke afstand van rechten betreffende de bedragen bepaald in artikel 

1410, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, gedaan in het raam van een kredietovereen-

komst beheerst door dit boek, is onderworpen aan de bepalingen van de artikelen 27 
tot 35 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werk-
nemers en kan slechts uitgevoerd en aangewend worden tot beloop van de op de dag 
van de kennisgeving van de overdracht krachtens de kredietovereenkomst opeisbare be-
dragen. 

 
SAM vzw stelt voor om dit aan te passen als volgt: 
 

Art. VII.89. § 1. Elke overdracht en afstand van rechten betreffende de bedragen be-

paald in artikel 1410, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, gedaan in het raam van een 

kredietovereenkomst beheerst door dit boek, is onderworpen aan de bepalingen van de 
artikelen 27 tot 35 van de wet van 12 april 1965 … (enzovoort)”. 

 

Reden van dit voorstel  
 
Momenteel bestaat er wel een verzetsmogelijkheid bij de overdracht van loon (via de Loon-
beschermingswet) en bij de overdracht van uitkeringen (via de Wet Consumentenkrediet). 
Er is echter een lacune voor de burgerrechtelijke overdracht van andere bedragen. 
 
Door de eenvoudige aanpassing van art. VII. 89 § 1 WER is ook bij burgerrechtelijke over-
dracht verzet mogelijk en wordt (bij discussie over de gegrondheid van de vordering) een 
inhoudelijke beoordeling van de opeisbaarheid van de bedragen door een vrederechter ge-
waarborgd. 
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Wat is de burgerrechtelijke overdracht? 
 
 
Bij burgerrechtelijke overdracht (art. 1690 BW) staat iemand toe dat een ander een 
schuld rechtstreeks kan invorderen bij een persoon of dienst die geld verschuldigd is aan 
die eerste persoon. Hierbij volstaat een eenvoudige overeenkomst. 
 

 
Kredietgevers en -overnemers kunnen via de techniek van burgerrechtelijke overdracht gel-
den innen die redelijkerwijze beschermd zouden moeten zijn. Men schrijft de schuldenaar 
van de eigen schuldenaar aan (bijvoorbeeld de fiscus bij verwachte teruggave van belastin-
gen, een brandverzekeraar…) met kennisgeving van de overdracht, en vraagt dat voortaan 
op de rekening van de overnemer wordt betaald. Hiervoor is geen uitvoerbare titel vereist 
waardoor de schuldeiser niet langs de rechter moet passeren. 
 
De FOD Financiën communiceert over burgerrechtelijke overdrachten als volgt: ‘Vanaf het 
ogenblik van de kennisgeving van de overdracht van schuldvordering is de administratie 
wettelijk gehouden hiermee rekening te houden tot aan de handlichting ervan, zonder dat 
de rechtsgeldigheid van de onderliggende cessieovereenkomst eerst moet worden nage-
gaan.’ 
 
Dit is een gevaarlijke ontwikkeling. Het gaat in veel gevallen om schulden en kredieten van 
mensen in kwetsbare financiële situaties. De vorderingen van de kredietovernemers bestaan 
voor een groot deel uit ‘schadevergoedingen’ en interesten, vaak voor beperkte hoofdsom-
men.   
 
 
Welke problemen doen zich hierbij voor? 
 

1. Gebrek aan formaliteiten voor totstandkoming van de overdracht 
 

Bij een consumentenkrediet wordt, naast een loonoverdracht, ook een akkoord met burger-
rechtelijke overdracht van alle schuldvorderingen gevraagd als waarborg, zonder uitleg over 
wat dit concreet kan betekenen.   
 
Ofwel bevat de akte van loonoverdracht een extra clausule, ofwel staat dit ergens in de 
‘kleine letters’ van de algemene voorwaarden. Meestal is de tekst zeer algemeen of on-
duidelijk geformuleerd. Kredietnemers begrijpen de inhoud en gevolgen niet. Bovendien is 
over deze clausules geen onderhandelingsmarge. Wie weigert, krijgt geen lening.  
 

2. Gebrek aan controle en inhoudelijke beoordeling van de vordering 
 
Hét probleem bij burgerrechtelijke overdracht is dat de uitbetaler geen controle kan of mag 
doen op de aanspraken en het bedrag van de vordering, de zogenaamde ‘opeisbaarheid’.  
 
De FOD Financiën stelt dat zij niet gemachtigd is om de onderlinge verhouding tussen 
schuldeiser en schuldenaar, de cessieovereenkomst en het saldo te controleren. Men be-
roept zich hierbij op bepaalde rechtspraak. Zie ook deze parlementaire vraag: Vr. en Antw. 
Kamer 2017-18, 25 mei 2018, nr. 54/157, 332 (Vr. nr. 2098 A. LAMBRECHT).  
Maar door uit te betalen op eenvoudige vraag  beoordeelt de FOD Financiën de aanspraken 
wel degelijk, zij het impliciet, in het voordeel van een schuldeiser die beweert een vorde-
ring te hebben.  
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Het gebrek aan controle opent de deur voor misbruik. Niet alleen kan een schuldeiser op 
deze manier verjaarde en betwiste schulden invorderen, maar ook schadevergoedingen en 
interesten, zonder dat de gegrondheid of rechtmatigheid daarvan kan worden gecontro-
leerd, gematigd of betwist. De toepassing van de burgerrechtelijke overdracht bij consu-
mentenkredieten zet zowel de consumentenrechten als de rechterlijke macht buitenspel. 
Kredietgevers rekenen erop dat ze bij de ontbinding de maximale vergoedingen en interes-
ten zullen krijgen, zonder tussenkomst van een rechter. 
 

3. Uitholling van de loonbeschermingswet en beslaggrenzen 
 
De waarborgen uit de Loonbeschermingswet worden niet toegepast bij de burgerrechte-
lijke overdracht in het kader van een teruggave personenbelasting.  
 
Deze teruggave is meestal een gevolg van te hoge voorheffingen van belastingen op loon en 
uitkeringen. Het inkomen dat eigenlijk had moeten uitgekeerd worden, verdwijnt integraal 
naar een schuldeiser die de gegrondheid van zijn schuldvordering niet moet bewijzen. Het 
zou logisch zijn dat ook op deze overdracht  de wet van 12 april 1965 van toepassing is.  
 
Bij lage inkomens gaat het bovendien vaak om een som die, over 12 maanden verrekend en 
samengeteld met de reeds uitgekeerde maandelijkse inkomsten, onder toepassing zou val-
len van de beslaggrenzen van art. 1409 en volgende Gerechtelijk Wetboek. Dat deze schul-
denaars (te) weinig middelen hebben om gewone vaste kosten te betalen, is een recht-
streeks gevolg van het feit dat er een heel jaar lang eigenlijk te weinig loon of uitkering 
werd gestort. Loon en belastingteruggave hangen onlosmakelijk samen. 
 

4. Gebrek aan verzets- en verweermogelijkheden 
 
De schuldenaar kan geen verzet indienen bij de vrederechter tegen een ‘gewone’ burger-
rechtelijke overdracht, zoals dat bij loonoverdracht wel kan. Nochtans wordt de burger-
rechtelijke overdracht meestal geïncorporeerd in de akte van loonoverdracht. Daarin wordt 
wel verwezen naar de Loonbeschermingswet en de mogelijkheid van verzet, wat dan ach-
teraf wordt geweigerd. Dit is zeer verwarrend. 
 
Kan de consument/schuldenaar dan niet “dagvaarden in verzet bij de rechtbank van eerste 
aanleg”? In de praktijk is het opstarten van zo’n procedure niet realistisch: wie niet in aan-
merking komt voor een pro deo advocaat betaalt al snel meer aan de advocaat dan het 
bedrag van de belastingteruggave... Bovendien mag de rechter wel beoordelen of de bedra-
gen op eerste zicht correct zijn, maar hij kan zich niet uitspreken over mogelijke verjaring 
of een overtreding van het WER. 
 
Een handlichting door de schuldeiser is mogelijk. Dit gebeurt meestal als de schuld volle-
dig is betaald. Maar kredietovernemers zijn, in de wetenschap dat de FOD Financiën toch 
zal uitbetalen, meestal niet bereid tot toegevingen of onderhandelingen over schadever-
goedingen en interesten, zelfs al zijn de hoofdsommen betaald. Ook zij kennen de kost-
prijs van een gerechtelijke procedure… De schuldenaar staat dus met zijn rug tegen de 
muur.  
 
Als een consument de schuldvordering betwist, moet hij dus zelf een procedure opstarten 
om te voorkomen dat de belastingteruggave wordt uitbetaald aan de kredietgever of om 
de gelden terug te eisen. Dit is niet realistisch, gelet op het risico en de kosten. Hierdoor 
wordt ook de bewijslast omgekeerd: volgens het WER is het net de kredietgever die moet 
bewijzen dat hij alle wettelijke verplichtingen is nagekomen (artikel VII.2, § 4, 2de lid 
WER). 
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5. Toenemende rol gespecialiseerde invorderingsbedrijven 
 
Specifiek voor consumentenkredieten is schuldoverdracht (cessie) erg toegenomen de laat-
ste jaren. De regels voor kredietgevers met betrekking tot openstaande en betwiste vorde-
ringen in hun balans, zijn verstrengd na de bankencrisis van 2008. Dit heeft ook tot gevolg 
dat bij wanbetaling kredieten sneller worden ontbonden. Een aantal bedrijven (schuldover-
nemers) heeft zich op deze ‘nieuwe markt’ gestort en sluit (exclusieve) raamcontracten met 
kredietmaatschappijen om de openstaande schulden uit deze kredieten over te kopen zodra 
ze ontbonden worden. Twee grote overnemers zijn  FIDUCRE en EOS AREMAS. 
 
Schuldovernemers starten na de cessie snel en automatisch met een buitengerechtelijke 
invordering. De schuldenaar wordt hierbij vaak belaagd. Waar mogelijk, maken zij gebruik 
van de door de oorspronkelijke kredietgever bedongen loonoverdracht en burgerrechtelijke 
overdracht.  
 
Kredietovernemers zijn niet meer bereid om kosten en interesten kwijt te schelden. Tot 
voor kort was minnelijke onderhandeling door schuldbemiddelaars nog mogelijk. Nu wordt 
elke vraag of discussie afgeblokt, op juridische argumentatie wordt niet geantwoord. Ook 
houdt het rechtstreeks onder druk zetten van de schuldenaar niet op.  

 
6. Schuldbemiddeling staat buitenspel 

 
Schuldbemiddeling wordt fel bemoeilijkt door de techniek van burgerrechtelijke over-
dracht.  
 
Kredietgevers en -overnemers maken quasi automatisch gebruik van deze overdrachten, 
zelfs al loopt er een afbetalingsplan met de consument dat wordt nageleefd. De schuldeiser 
wedt dus op twee paarden. Hierdoor ontstaat er verwarring over de terugbetaalde en nog 
te betalen bedragen. Ook wordt soms te veel geïnd -en de schuldeiser meldt dit niet altijd.  
 
De schuldbemiddeling staat door deze gang van zaken buitenspel. Wanneer bij een afbe-
talingsplan rekening wordt gehouden met de verwachte terugbetaling van de personenbe-
lasting voor de aflossing van andere schulden, doorkruist de eigenrichting door een onge-
controleerde burgerrechtelijke overdracht het werk van de schuldbemiddelaar. Bovendien 
wordt het recht op een menswaardig bestaan van de schuldenaar aangetast. Vaak heeft 
deze doorheen het jaar onvoldoende middelen van bestaan en is de terugbetaling van be-
lastingen noodzakelijk om de grotere jaarlijkse kosten (vb. afrekening energie) te kunnen 
betalen.  
 
Een aanpassing van art. VII.89 leidt tot meer rechtsbescherming en tot een humanere invor-
deringspraktijk. 
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