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Een factuur correct protesteren doet u
Sinds enige tijd bent u als apotheker wettelijk gezien ook een ‘ondernemer’. Dit brengt met zich dat
u facturen waar u het niet mee eens bent voortaan moet protesteren. Hoe gaat u daarbij te werk?
Wat riskeert u als u een factuur niet juist protesteert? + Jan Roodhooft

Waarom protesteren?
Als u als ondernemer niet reageert op een
factuur die u ontvangt, dan wordt daaruit afge
leid dat u deze factuur hebt aanvaard. U kunt
dan later niet meer zeggen dat u het toch niet
eens was met de factuur in kwestie en die niet
betalen.
Koopt u privé iets of laat u privé werken
uitvoeren aan uw woning dan ligt dat anders.
In dat geval wordt uit uw ‘stilzwijgen’ in
principe geen aanvaarding van de factuur
afgeleid. Overigens verduidelijkt een nieuwe
wet rond het bewijs (die eind volgend jaar in
werking treedt) dat een ondernemer die met
u als particulier zaken doet in zijn algemene
voorwaarden ook geen andere afspraken mag
maken. Hij mag daarin bv. niet opnemen dat
u zijn facturen waar u het niet mee eens bent
wel moet protesteren (en dat u anders geacht
wordt ze te hebben aanvaard). Toch is het
beter ook hier – om discussies te vermijden –
tot protest over te gaan.

Hoe protesteren?

Volstaat een mail?
De wet zegt niet welke vorm uw protest
moet aannemen. Niettemin kan er in het
contract dat u met de andere ondernemer
afsloot (of in diens algemene voorwaarden)
een bepaling staan van hoe uw eventueel
protest er moet uitzien. Om discussies nader
hand te vermijden, leeft u deze voorschriften
dan ook maar best na.
Werd er niets afgesproken dan kunt u
kiezen hoe u het protest precies doet. U dient
er alleen voor te zorgen dat u bij een latere
discussie kan bewijzen dat u effectief tot
protest overging. Als u beschikt over een aan
getekende brief (of een aangetekende email)
dan kunt u dat bewijs zonder meer leveren.
Het is dan ook aan te raden om op die manier
te werk te gaan. U zou – voor kleinere facturen
en/of betwistingen – ook kunnen werken met
een email waarbij u vraagt dat de ontvanger u
bevestigt de email effectief te hebben ont
vangen. Gebeurt dat niet dadelijk, dan kunt u
alsnog een aangetekende brief sturen.
Hebt u een factuur enkel telefonisch
geprotesteerd en betwist de andere onder
nemer dat nadien, dan zal u het bewijs van
uw protest allicht niet kunnen leveren. U kunt
dat dan nog proberen recht te zetten door
naderhand een mail of aangetekend schrijven
te sturen waarin u de voorgeschiedenis
schetst en melding maakt van uw telefonische
contacten met betwisting van de factuur. Als
de andere ondernemer dit op zijn beurt niet

Als u een factuur protesteert, is het belang
rijk om dat voldoende gemotiveerd te doen.
Het is met andere woorden niet voldoende dat
u de factuur bv. gewoon doorstreept of daar
‘geprotesteerd’ op schrijft om die vervolgens
met een aangetekende brief terug te sturen
naar de ondernemer waar u zaken mee deed.
U moet integendeel aangeven waarom u
het niet eens bent met de factuur, zo
bv. omdat er u deels andere zaken geleverd
werden dan diegene die u bestelde, omdat de
prijs die men u aanrekent niet overeenstemt
met wat was afgesproken enz. Het is
overigens aangewezen dat u meteen ‘ruimte
laat’ om naar de toekomst toe nog andere
argumenten te kunnen inbrengen. Dat kunt u
doen door uw protest als volgt te beginnen
‘wij ontvingen goed uw factuur met nummer ***
welke we protesteren. Zonder volledig te willen
zijn en onder voorbehoud van verdere aan
vulling kunnen we alvast volgende opmer
kingen maken:’
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De huurprijs van uw
opbrengsthuis indexeren
Als u een woning of appartement verhuurt, mag u de huurprijs
jaarlijks indexeren tenzij het huurcontract deze mogelijkheid
uitsluit. Meer bepaald mag u dat doen op de verjaardag van
de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. Is uw huurpand
gelegen in het Waalse gewest dan is deze indexering niet
mogelijk als u naliet het huurcontract te laten registreren.
Om te weten hoeveel de nieuwe huurprijs bedraagt kunt u
gebruik maken van een website van de overheid
(https://huurcalculator.statbel.fgov.be/NI/indicators/cpi/
rent–nl.asp). De indexering gebeurt overigens niet automatisch.
U zal de huurder moeten vragen om de aangepaste huurprijs
te betalen. Vergeet u dat, dan kunt u dat niet onbeperkt
rechtzetten. U kunt namelijk maar drie maanden teruggaan in
de tijd. Voor de toekomst kunt u wel onbeperkt de aan
de index aangepaste huurprijs opvragen.
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U

krijgt een factuur toe van een aan
nemer of leverancier die fel over
dreven is. Of de producten die u
worden geleverd corresponderen niet met de
bestelling die u deed. Vanzelfsprekend bent u
dan niet geneigd om de factuur in kwestie
zomaar te betalen. In dat geval is het belang
rijk om correct op deze factuur te reageren.
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zo
betwist, kunt u mogelijks alsnog het bewijs
leveren.

Binnen welke termijn?
Als u een factuur wil protesteren hebt u
daarvoor niet eindeloos de tijd. U moet dat
doen binnen een korte termijn. Zorg er dan
ook voor dat u de factuur van de andere partij
uiterlijk binnen de 8 à 10 dagen protesteert.
Protesteert u de factuur te laat, dan zal uw
protest niet geldig zijn. Hou er ook rekening
mee dat er in het contract (of de algemene
voorwaarden) van uw contractspartij een
bepaling kan zijn opgenomen die aangeeft
binnen welke termijn u tot protest van de
factuur dient over te gaan. Als die termijn niet
extreem kort is, kan het zijn dat die als geldig
wordt beschouwd. U probeert dan ook maar
beter u er aan te houden.

En een brief?
Het gebeurt ook wel eens dat u op een
gegeven moment een brief ontvangt van een
aannemer, leverancier of eventueel zelfs een
patiënt waar u het niet mee eens bent. In dat
geval is het al eveneens belangrijk om daar
correct op te reageren. Ook hier wordt nu
eenmaal wel eens aanvaard dat ‘zwijgen
instemmen is’. Voor brieven die u ‘privé’
ontvangt, geldt dit weer niet. Daar wordt u
namelijk niet noodzakelijk geacht akkoord te
gaan met brieven waar u niet op reageert.

Wat riskeert u?
Als u niet correct reageert op een factuur
en die niet protesteert, riskeert u dat de
andere partij naar de ondernemingsrechtbank
stapt om daar de factuur in te vorderen. De
rechtbank zal deze vordering dan allicht ook
dadelijk inwilligen, zelfs al laat u voor de
rechter alsnog uw opmerkingen bij de factuur
kennen. Vonnissen die in een dergelijke zaak
gemaakt worden, zijn meestal bijzonder kort
en willigen de vordering in op grond van de
motivering dat er sprake is van een nietgeprotesteerde factuur.
Bij een veroordeling door de rechtbank
riskeert u nog heel wat kosten te moeten betalen
bovenop het eigenlijke factuurbedrag. Zo moet u
misschien wel intresten betalen, een schadevergoeding wegens laattijdige betaling, een
rechtsplegingsvergoeding (dat is een forfaitaire
vergoeding voor de kosten van de advocaat van
de andere partij), de kosten van de dagvaarding
en het rolrecht. Om dit te vermijden kunt u dan
ook maar beter trachten om vooraleer een
procedure wordt gestart alsnog tot een regeling
te komen met de andere partij. +

Beste Apotheker,
Lees dit even aandachtig want u kan mee bepalen wie de winnaars worden
van de nieuwe Consumer HealthCare CommVnication Awards!
Vanaf 2019 zullen de Consumer Health$are campagnes (tv/print/online/…)
die gericht waren of zijn naar uw patiënten en die in de periode juli 2018 –
juni 2019 gepubliceerd werden, kunnen meedingen naar een nieuwe award!
Consumer HealthCare bedrijven die patiënt-gerichte campagnes gedaan
hebben, kunnen hun campagnes inzenden en meedingen in 3 categorieën:
1. De meest innovatieve campagne
2. De meest efficiënte campagne
3. De campagne die het meest gericht is op het
goed gebruik van het product
Een belangrijke voorwaarde tot deelname is dat de campagnes enkel en alleen
over producten mogen gaan die in een apotheek kunnen aangekocht
worden. U bent dus een belangrijke partij in deze nieuwe wedstrijd!
Om dat extra in de verf te zetten, is er besloten om u als apotheker maar liefst
1/3 van de stemmen toe te kennen! U zal dus inderdaad in grote mate
bepalen wie de winnaars van deze wedstrijd worden!
Om dat te doen zal u in de maanden juli – augustus een enquête toegestuurd
krijgen via dewelke u uw stem voor de verschillende inzendingen kan
uitbrengen. U zal de enquête ontvangen op uw PharmInTouch webportaal.
Laat uw stem dus horen en beslis mee wie de winnaars worden van de CHC
Awards 2019!
Deze organisatie wordt mogelijk gemaakt dankzij de partners Roularta HealthCare Ð BACHI Ð PharmInTouch.

De auteur is advocaat (www.ra-advocaten.be).
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