
 
Uittreksel: 1337bis-1337octies Gerechtelijk Wetboek 

 

[Art. 1337bis  

De vordering tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten, bedoeld bij artikel 38 van de wet van 12 

juni 1991 op het consumentenkrediet, kan worden ingesteld voor de vrederechter, bij 

verzoekschrift neergelegd ter griffie of bij ter post aangetekende brief aan de griffier, behoudens 

wanneer een vordering betreffende de kredietovereenkomst zoals bedoeld door hoger vernoemde 

wet bij de rechter ten gronde aanhangig werd gemaakt. 

Deze rechtspleging kan slechts ingeleid worden nadat de schuldeiser geweigerd heeft de 

betalingsfaciliteiten toe te staan aan de schuldenaar welke deze laatste aangevraagd heeft bij een 

ter post aangetekende brief met de vermelding van de redenen ervan. 

Na afloop van een termijn van één maand die een aanvang neemt op de datum van afgifte van de 

ter post aangetekende brief bedoeld in het vorig lid wordt het stilzwijgen van de schuldeiser 

beschouwd als een beslissing tot weigering.] 

 

[Art. 1337ter  

§ 1.  

[Het verzoekschrift vermeldt:]  

1° de dag, de maand en het jaar; 

2° de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de verzoeker en, desgevallend, de 

naam, voornaam, woonplaats, en hoedanigheid van zijn wettelijke vertegenwoordigers; 

3° de naam, de voornaam en de woonplaats, of bij gebreke van een woonplaats, de verblijfplaats 

van de persoon tegen wie de vordering wordt ingesteld of, indien de vordering tegen een 

rechtspersoon wordt ingesteld, de maatschappelijke of administratieve zetel; 

4° het onderwerp en de korte samenvatting van de middelen van de vordering; 

5° de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat. 

§ 2.  

Het verzoekschrift moet eveneens de vermelding bevatten dat geen vordering betreffende de 

overeenkomst waarop de gevraagde betalingsfaciliteiten betrekking hebben, aanhangig werd 

gemaakt bij de rechter ten gronde. 

[Bij het verzoekschrift wordt een afschrift van de kredietovereenkomst gevoegd.]  

§ 3.  

Van het verzoekschrift worden zoveel exemplaren neergelegd als er partijen in het geding zijn.] 

 



 

 

 

[Art. 1337quater  

[Als de vermeldingen en bijlagen bedoeld in artikel 1337ter onvolledig zijn, vraagt de rechter 

binnen acht dagen aan de verzoeker om zijn verzoekschrift aan te vullen.]] 

 

[Art. 1337quinquies  

Nadat het verzoekschrift op de [rol] is ingeschreven, roept de griffier de partijen bij gerechtsbrief 

op om te verschijnen op de terechtzitting die door de rechter is bepaald. 

Een afschrift van het verzoekschrift en van de stukken ter staving worden gevoegd bij de 

oproeping van de andere partijen dan de verzoeker. 

Is de kredietgever niet een van de opgeroepen partijen, dan kan hij derdenverzet doen.] 

 

[Art. 1337sexies  

Wanneer het toestaan van betalingsfaciliteiten een verhoging van de kosten van de 

kredietovereenkomst met zich brengt, bepaalt de rechter het deel dat ten laste valt van de 

verzoeker.] 

 

[Art. 1337septies  

Het voordeel van de betalingsfaciliteiten vervalt indien de verzoeker de opgelegde termijnen en de 

betalingswijzen niet naleeft.] 

 

[Art. 1337octies  

[Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande hoger beroep en zonder borgstelling. 

De griffier zendt een voor eensluidend verklaard afschrift van ieder vonnis waarbij 

betalingsfaciliteiten werden toegestaan of geweigerd aan de Nationale Bank van België.]] 

 

 


