
e-VORI (elektronisch verzoek om rekeninginformatie)

Waarom e-VORI?

Om vast te kunnen stellen of een bankbeslag toegepast kan 
worden, stuurt een deurwaarder een verzoek om informatie 
naar banken om te vernemen of een schuldenaar bij deze 
bank bankiert en of er sprake is van een batig saldo. 

Met de aansluiting op e-VORI kan een deurwaarder de 
rekeninginformatie geautomatiseerd bevragen aan de 
aangesloten banken. Zowel deurwaarders als banken kunnen 
hiermee administratief werk besparen.

Wat is e-VORI?

Via een elektronisch verzoek om rekeninginformatie 

(e-VORI) kan een deurwaarder rekeninginformatie 

opvragen bij een bank. SNG heeft de service e-VORI 

ontwikkeld waarmee verzoeken om rekeninginformatie 

voor deurwaarders en banken efficiënt en volledig 

geautomatiseerd afgehandeld kunnen worden.

Wettelijk kader:

Artikel 475aa van het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering (Rv)

WAT ZIJN DE KENMERKEN? HOE WERKT HET?

SNG zorgt voor het digitaal veilig ontsluiten van privacygevoelige informatie voor deurwaarders en organisaties in het publieke domein.

SNG is de partner voor het oplossen van informatiseringsvraagstukken van maatschappelijke aard.

PRODUCTSHEET DEURWAARDERS

 Geautomatiseerde afhandeling van verzoeken aan banken 

om rekeninginformatie door middel van een digitale 

koppeling via SNG tussen deurwaarders en banken. 

 Informatie bestaat uit: of een schuldenaar bij deze bank 

bankiert en of er sprake is van een batig saldo.

 Een snelle en efficiënte afhandeling van verzoeken om 

rekeninginformatie vanuit de dossierapplicatie.

 Aansluiten op e-VORI kent geen juridische verplichting. 

 Gegevens worden verwerkt conform AVG.

Nadat de aansluiting op e-VORI is gerealiseerd, kan de deurwaarder

een elektronisch verzoek om rekeninginformatie sturen naar SNG, die 

deze vervolgens klaar zet voor de betreffende aangesloten bank.

De deurwaarder kan vervolgens de door de banken beantwoorde 

verzoeken om informatie ophalen via e-VORI. 

Aansluiten op e-VORI kan volledig geautomatiseerd via uw 

dossierapplicatie (system-to-system) of via SNG Portaal.



Wie is SNG?

Organisatie
 opgericht in 1995 
 digitaal veilig ontsluiten van privacygevoelige informatie 

voor gerechtsdeurwaarders, gemeenten en 
waterschappen en andere organisaties in het publieke 
domein

 jarenlange expertise op het snijvlak van invordering en 
informatisering

 honderden organisaties uit het publieke en private 
domein maken gebruik van de services

Maatschappelijke vooruitgang
SNG bedenkt en ontwikkelt vanuit samenwerking effectieve 
oplossingen voor complexe informatiseringsvraagstukken van 
maatschappelijke aard. SNG neemt initiatief in nuttige en 
betekenisvolle informatisering in het dynamisch speelveld 
van overheid en burger.

Voorbeelden van services en totaalconcepten die bijdragen 
aan een efficiënt werkproces en het voorkomen van 
schuldescalatie: Digitaal Beslagregister (DBR), VerwijsIndex
SchuldHulpverlening (VISH) en Schuldenwijzer.

Informatieketens
De experts van SNG brengen helderheid in informatieketens. 
Ze beschikken over domeinexpertise en zijn resultaatgericht. 
Binnen het programma vBVV heeft dat geresulteerd in een 
rekenmodule die volledig ontzorgt.

HOE OPSTARTEN?

SNG zorgt voor het digitaal veilig ontsluiten van privacygevoelige informatie voor deurwaarders en organisaties in het publieke domein.

SNG is de partner voor het oplossen van informatiseringsvraagstukken van maatschappelijke aard.

PRODUCTSHEET DEURWAARDERS

1. Gerechtsdeurwaarders en lokale overheden kunnen zich

aanmelden bij SNG.  

2. SNG stuurt de benodigde (deel-)overeenkomsten en 

formulieren.

3. SNG verleent autorisatie na acceptatie van de correct 

ingevulde en ondertekende documenten.

4. Realisatie en acceptatie van de aansluiting eventueel i.s.m. 

de softwareleverancier van uw dossierapplicatie.

WIE KUNNEN AANSLUITEN?

Contactgegevens: 088 6389300 | mail@sng.nl | www.sng.nl

Beslagleggende organisaties kunnen gebruik maken van de service 

e-VORI: gerechtsdeurwaarders en lokale overheden vanuit de 

invordering van belastingen.

Verzoeken om rekeninginformatie kunnen gesteld worden aan de 

op e-VORI aangesloten banken. 

De berichtspecificaties voor e-VORI  worden medio 2022 

vrijgegeven voor ontwikkeling voor system-to-system koppelingen.

Voor implementatie kunt u toegang krijgen tot de technische 

specificaties en documentatie van e-VORI door een mail te sturen 

naar project@sng.nl.

Wilt u meer informatie, of aansluiten? Neem contact op met SNG.

WAT ZIJN DE STAPPEN VOOR AANSLUITING OP e-VORI?
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