
De gerechtelijke procedure 
Als buitengerechtelijke incasso niet mogelijk is, kan de vordering gerechtelijk geïncasseerd worden. 
De IID zal de buitengerechtelijke vordering, op basis van het op dat moment behaalde resultaat, met 
je afrekenen. Daarna zullen de contacten en verdere financiële afwikkeling rechtstreeks met de  
deurwaarder/ advocaat plaatsvinden. Om de vordering daadwerkelijk over te dragen aan de 
deurwaarder/advocaat heeft de IID schriftelijke toestemming nodig. Na ontvangst hiervan zijn er 
verschillende mogelijkheden voor een gerechtelijk traject en beschikken wij over afspraken met 
deurwaarderskantoren en advocaten binnen- en buitenland. 
 
Nederland: 
Deurwaarderskantoor 
Kantongerechtzaken: vorderingen tot € 25.000,-. Kosten: dossierkosten en niet verhaalbare 
verschotten (bijvoorbeeld griffierecht, betekening, deurwaarderskosten). Kosten behandeling van 
verweer is gebaseerd op een gemodereerd branchetarief.  
Rechtbankzaken: vorderingen boven de € 25.000,-. Kosten: dossierkosten en niet verhaalbare 
verschotten (bijvoorbeeld griffierecht, betekening, advocaat/deurwaarderskosten). Kosten behandeling 
van verweer is gebaseerd op een gemodereerd branchetarief.  
De IID volgt en controleert de zaken. Voor vragen en/of opmerkingen kan altijd contact met ons 
worden opgenomen. De voortgang in het dossier houden wij bij in het online dossier. 
 
België: 
Meeldijk Advocaten  
Tegen een aantrekkelijk tarief wordt de Belgische debiteur door Meeldijk Advocaten buitengerechtelijk  
gesommeerd. Meeldijk Advocaten informeert gelijktijdig bij de desbetreffende deurwaarder of er 
informatie over de debiteur bekend is. Als er buitengerechtelijk geen voldoening plaatsvindt, kunnen er  
gerechtelijke maatregelen getroffen worden. Wil je een gerechtelijke procedure opstarten, dan zal  
Meeldijk eerst een kostenbegroting verstrekken en vervolgens om toestemming vragen. Indien er een 
gerechtelijke procedure gewenst is, dan zal de advocaat eerst om een voorschot verzoeken. 
De correspondentie wordt door Meeldijk rechtstreeks per e-mail met je gevoerd. 
 
Duitsland: 
Meerdere relaties 
De advocaatkosten voor het incasseren van vorderingen  in Duitsland zijn geregeld in het 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, afgekort het RVG. Het RVG is opgebouwd uit twee delen en houdt 
rekening met het belang van de zaak en het aantal te verrichten handelingen. De hoogte van de 
vordering bepaalt de hoogte van de advocaatkosten per handeling (Gebühr). Het aannemen van de 
zaak, het verzamelen van de nodige informatie en de buitengerechtelijke correspondentie kost in 
totaal één Gebühr. Kosten voor een eventueel in te winnen kredietinformatie, uittreksel uit handels- 
en/ of bevolkingsregister vallen hier niet onder maar worden afzonderlijk in rekening gebracht. Als er 
buitengerechtelijk geen oplossing wordt bereikt, moeten er meerdere handelingen plaatsvinden. Dan 
wordt er een kostenbegroting voor een gerechtelijke procedure verstrekt. Aan de hand 
van deze kostenbegroting besluit je of je de zaak gerechtelijk aanhangig wenst te maken. Indien er 
een gerechtelijke procedure gewenst is, dan zal de desbetreffende advocaat eerst om een voorschot 
verzoeken. De correspondentie wordt dan rechtstreeks met je gevoerd. 


