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Vertraging op een werf? 
Een vaststelling van uw 
deurwaarder kan gebruikt 
worden in geval van een 
procedure of voor uw 
verzekering.

Onpartijdigheid

Rechtvaardigheid Vaststelling
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De gerechts-
deurwaarder: 
een veelzijdige 
bemiddelaar

De gerechtsdeurwaarder wordt traditioneel beschouwd als een uitvoerder van de 

rechtsbedeling. Als ministerieel ambtenaar (verbonden aan de administratie van 

justitie) en openbaar ambtenaar (hij stelt authentieke akten op) is zijn functie per 

definitie gebaseerd op dit hoofdkenmerk, maar hij is ook veel meer dan dat. 

De gerechtsdeurwaarder is inderdaad een bemiddelaar die zeker de taak heeft ervoor 

te zorgen dat de gerechtelijke beslissingen hun uitwerking hebben, maar met constant 

respect voor de rechten van de aanwezige partijen. 

Dat vertaalt zich in een voortdurend zoeken naar een evenwicht tussen de belangen 

van de schuldeiser en die van de rechtsonderhorige, en dat manifesteert zich op 

verschillende manieren bij de verscheidene – gerechtelijke als buitengerechtelijke 

– opdrachten die de gerechtsdeurwaarder uitvoert. De gerechtsdeurwaarder (die 

zijn beroep uitoefent onder een vrij statuut) is dus een waardevolle partner voor de 

rechtsonderhorigen, omdat hij in staat is de soms uiteenlopende belangen van de 

aanwezige partijen met elkaar te verzoenen. 
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Boodschap 
van de Voorzitter 
De alternatieve manieren om geschillen op te lossen hebben zich de voorbije jaren 

sterk ontwikkeld. Zowel op Europese als op nationale schaal worden steeds meer 

initiatieven genomen die tot doel hebben de bestaande rechtsregels aan te vullen 

met zogenaamde ‘soft-law’ maatregelen. Sommige initiatieven werden trouwens al 

geconcretiseerd in een of andere vorm. Ik zal mij hier beperken tot de vermelding van 

het recht – dat voortaan het zevende deel van ons Gerechtelijk Wetboek vormt – om 

een beroep te doen op vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling.   

De ontwikkeling van deze nieuwe vormen van geschillenoplossing heeft tot doel 

een meer consensuele vorm van sociale pacificatie aan te bieden en tegelijkertijd de 

overbelasting van de rechtbanken te verhelpen.

De nagestreefde doelstelling bestaat er dus zeer duidelijk in de partijen de kans te 

bieden om de dialoog te hervatten en zo een oplossing te vinden voor hun conflict.

Ons beroep ontsnapt niet aan deze tendens, integendeel. 

Het hanteren van een consensualistische benadering is echter niet nieuw voor ons 

beroep. De gerechtsdeurwaarder heeft immers altijd een natuurlijke rol gespeeld als 

bemiddelaar, zij het bij de gelijke behandeling van de aanwezige partijen of bij het 

zoeken naar een onderhandelde oplossing.

Bernard Buyse
Voorzitter NKGB
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De Ondervoorzitter 
aan het woord
Is bemiddeling een dagelijkse realiteit?

Eric Choquet, Ondervoorzitter NKGB: Absoluut; zowel vandaag als gisteren. 

Bij de uitoefening van ons beroep hebben we altijd voorrang verleend aan 

onderhandelingen. De neutraliteit, die nauw verbonden is met ons statuut van 

ministerieel ambtenaar, onze onafhankelijkheid en onze deskundigheid inzake 

menselijke contacten resulteren in een natuurlijke neiging om conflicten in der 

minne op te lossen. We oefenen ons ambt voortdurend uit vanuit deze bekommernis, 

en we streven ernaar om het er in de toekomst nog meer door te laten kenmerken.  

Eric Choquet
Ondervoorzitter NKGB

In de huidige context willen de gerechtsdeurwaarders deze professionele oriëntering 

natuurlijk consolideren en tegelijkertijd diversifiëren naarmate de wetgeving 

evolueert.  

Het aspect van de gerechtsdeurwaarder/bemiddelaar is dus al een realiteit, maar als 

gerechtelijk speler bij uitstek die zich op het terrein begeeft, stelt hij elke dag opnieuw 

alles in het werk om deze rol steeds beter te vervullen om zijn tussenkomst ten 

aanzien van de rechtsonderhorige te optimaliseren.

Bernard Buyse 
Voorzitter NKGB
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Welke waren de markante gebeurtenissen voor de 
gerechtsdeurwaarders in 2010?

Het voorbije jaar waren er een groot aantal vernieuwingen. Ik denk onder meer aan 

de ondertekening van het uitvoerend Koninklijk Besluit betreffende het Centraal 

Bestand van Berichten van beslag, de wijziging van de betekeningwijze van aktes 

in strafzaken, de concretisering van het samenwerkingsproject tussen de NKGB en 

VLABEL (Vlaamse Belastingdienst), de realisatie van een geavanceerd beveiligd 

informaticaplatform – de C.I.A. Server – en de oprichting van een statuutcommissie 

binnen de NKGB. De gemene deler van al deze innovaties is ontegensprekelijk een 

verbetering van de dienstverlening van de rechtsbeoefenaars die wij zijn ten voordele 

van de rechtsonderhorigen.

Waaruit bestaat het Centraal Bestand van Berichten van 
beslag?

Dit is een Europese primeur. De NKGB werd door de wetgever aangesteld als ‘houder 

van het bestand’ die de taak heeft, vanaf de inwerkingtreding van het systeem, de 

opgedragen verplichtingen na te komen als verantwoordelijke voor de verwerking 

van persoonsgegevens. Aangezien het project dreigde stil te vallen, en dit ten nadele 

van de rechtsonderhorigen, heeft de Nationale Kamer proactief veel meer op zich 

genomen dan alleen haar basisopdrachten en heeft ze de ontwikkeling en de integrale 

financiering van het project verzekerd. 

Concreet zal het Centraal Bestand van Berichten van beslag, delegatie, overdracht en 

collectieve schuldenregeling toelaten om een beter zicht op en een betere perceptie 

van de financiële en patrimoniale situatie van de rechtsonderhorigen te hebben, wat 

een kostbaar instrument zal zijn tegen een overmatige schuldenlast.

Bovendien zal de werkbelasting van de griffies aanzienlijk afnemen dankzij de 

overgang van een gedecentraliseerd papieren bestand in elk arrondissement naar een 

centraal elektronisch bestand.

En op internationaal vlak?

Het project European Judicial Enforcement (EJE) werd geselecteerd door de 

Europese Commissie. Wij werken actief samen met onze Franse, Duitse, Schotse, 

Hongaarse, Italiaanse, Luxemburgse, Nederlandse en Poolse confraters om de 

gerechtelijke samenwerking in burgerlijke zaken te bevorderen en de toegang tot 

justitie te vergemakkelijken voor particulieren en bedrijven.

Bovendien behoort de NKGB nu tot het Europees Justitieel Netwerk dat tot doel heeft 

de gerechtelijke samenwerking tussen de Lidstaten te bevorderen.
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Gemiddelde samenstelling van een 
gerechtsdeurwaarderskantoor in België in 2010 

89
Stagiairs

2.224
Bedienden

330
Kandidaat-
gerechtsdeurwaarders 

Tot slot zetten we onze actie binnen de UIHJ (Union Internationale des Huissiers 

de Justice – Internationale Unie van Gerechtsdeurwaarders) voort en nemen 

we op 9 juni 2011 aanstaande voor de tweede keer deel aan de werelddag van de 

gerechtsdeurwaarder.

Wat kunnen we zeggen over de cijfers van 2010?

Rekening houdend met onze kennis van de economische en sociale realiteit werd een 

nieuwigheid geïntroduceerd in dit jaarverslag: de publicatie van een barometer die 

een momentopname toont van de situatie van het jaar. 

Voor het overige onthoud ik vooral het volgende: enerzijds de zeer lage of nulcijfers 

op het vlak van klachten en schadegevallen, wat getuigt van de ernst waarmee de 

gerechtsdeurwaarders hun opdrachten uitvoeren, en anderzijds een toename van het 

aantal stagiairs, wat wijst op een toenemende belangstelling voor ons vak. 

 
Eric Choquet

Ondervoorzitter NKGB

2009 2010
Stagiairs 40 89

Kandidaat-gerechtsdeurwaarders 407          330*

Bedienden 2161 2224

Totaal 2608 2643

326 études 319 études

*Actieven   



Doelstelling: correcte en 
menselijke oplossingen 
voorstellen en een 
vreedzame oplossing vinden 
voor conflicten 

TenuitvoerleggingBetekening

Invordering
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De 
verschillende 
aspecten van de 
bemiddeling in 
de praktijk van 
de gerechts-
deurwaarder   

De opdrachten van de gerechtsdeurwaarder kunnen traditioneel opgesplitst 

worden in twee categorieën: enerzijds de zogenaamde ‘gerechtelijke’ opdrachten en 

anderzijds de zogenaamde ‘buitengerechtelijke’ opdrachten.

Deze twee activiteitendomeinen betreffen elk tussenkomsten van heel verschillende 

aard maar hebben wel een gemene deler: bemiddeling als werkmiddel. 

Het principe van de bemiddeling zelf kan verschillende vormen aannemen: 
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Vrijwillige of 
gerechtelijke bemiddeling   
De wet van 21 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband 

met de bemiddeling (BS 22/03/2005) voert in het Belgische recht voor partijen 

met een geschil de mogelijkheid in om een beroep te doen op de procedure van de 

bemiddeling. Deze procedure kan op twee manieren gestalte krijgen: 

n  hetzij vrijwillig, op voorstel van een van de geïnteresseerden, los van elke 

gerechtelijke of arbitrale procedure, vóór, tijdens of na het verloop van een 

gerechtelijke procedure; 

n  hetzij gerechtelijk, op bevel van de rechter bij wie het geschil in kwestie al 

aanhangig werd gemaakt; ongeacht of de partijen in kwestie deze maatregel 

gezamenlijk hebben gevraagd, ofwel dat de rechter hierop op eigen initiatief maar 

met instemming van de partijen een beroep doet, en dit zolang de zaak niet in 

beraad is genomen.

Ongeacht de beoogde hypothese kan slechts één erkende bemiddelaar aangesteld 

worden om dit streven naar een akkoord tussen de partijen te omkaderen. Het is 

in dit opzicht dat de gerechtsdeurwaarder een rol zal kunnen spelen, voor zover hij 

voldoet aan de erkenningsvoorwaarden bepaald door de Wet, en dit zeker aangezien 

hij enkel op basis van zijn statuut al kan terugvallen op een stevige expertise en 

hij beantwoordt hierdoor beantwoordt aan het gezochte profiel: sterk verankerde 

beroepspraktijk op burgerlijk en commercieel vlak, reële praktijkervaring inzake 

verzoening/onderhandeling, natuurlijke maatschappelijke rol ten aanzien van de 

rechtsonderhorigen, onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

Deze kenmerken getuigen duidelijk van het natuurlijke verband tussen de alternatieve 

manier om conflicten op te lossen die de bemiddeling intussen is geworden, en de 

praktijk van de gerechtsdeurwaarder.

Bemiddeling
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Collectieve 
schuldenregeling
Ook de collectieve schuldenregeling illustreert perfect de bevoorrechte relatie tussen 

de gerechtsdeurwaarder en de ‘bemiddeling’ in de ruime zin van het woord.

Daarvan getuigen, in dit opzicht, de voorbereidende werkzaamheden voor de wet van 

5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling, waarin is opgenomen dat “de 

gerechtsdeurwaarders alle dagen een bemiddelingsfunctie vervullen en dan ook zeer 

veel ervaring hebben op dit vlak”. 

De gerechtsdeurwaarders werden in de wet expliciet vermeld om aangesteld te 

worden als schuldbemiddelaar. 

Het vertrouwen dat de wetgever op deze manier stelt in de capaciteiten van het 

beroep om een dergelijke taak op zich te nemen, getuigt van de nauwe relatie tussen 

ons beroep en de bemiddelingswereld. 

De aangestelde gerechtsdeurwaarders, trouw aan hun professionele benadering, 

geven blijk van hun onafhankelijkheid en hun onpartijdigheid ten aanzien van de 

betrokken partijen door hun rol als schuldbemiddelaar te vervullen. 
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Aantal personen dat in België 

een aanvraag voor collectieve 

schuldenregeling heeft 

ingediend  

+ 1.960 aanvragen in 2010, 

hetzij + 12 %  

Het aantal procedures voor 

collectieve schuldenregeling 

bedraagt van 1998 tot het einde 

van het jaar 2010 87.125.

2008 2009 2010

+ 12%

12.900

15.904

17.864
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Bemiddeling/
onderhandeling
De gerechtsdeurwaarder, die evenzeer borg staat voor de belangen van de schuldeiser 

als voor die van de rechtsonderhorigen, heeft oog voor de respectieve standpunten 

van de partijen en garandeert tegelijkertijd ten aanzien van de partijen eenzelfde 

informatieplicht. Zo vormen luistervaardigheid en transparantie de hoekstenen van 

zijn tussenkomst. Bovendien garanderen deze twee leidmotieven het goede verloop 

van de uitvoeringsprocedure. Door op deze manier een belangrijke plaats toe te 

kennen aan de menselijke dimensie, kunnen de partijen het fijne van de procedure 

beter begrijpen en de voordelen van een verzoening inzien. 

Zeker omdat bij onderhandelingen in der minne de procedurekosten kunnen 

verminderd worden en de respectieve rechten en plichten van de partijen hun volle 

betekenis kunnen krijgen.

Deze natuurlijke ingesteldheid van de gerechtsdeurwaarder voor een verzoenende 

benadering van conflicten komt tot uiting in al zijn opdrachten.

In het kader van buitengerechtelijke tussenkomsten 

De minnelijke invordering van schulden. Deze activiteit illustreert 

perfect de bemiddelende rol die de gerechtsdeurwaarder opneemt. Het is aan de 

Bemiddeling

Onderhandeling
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gerechtsdeurwaarder om in te grijpen in een situatie van schuldenlast en zo te 

voorkomen dat het probleem aanhangig wordt gemaakt bij de hoven en rechtbanken.

De verzending van een ingebrekestelling is voor de partij die in gebreke blijft een 

stimulans om de dialoog met de schuldeiser opnieuw aan te gaan.

De gerechtsdeurwaarder probeert de standpunten met elkaar te verzoenen, zodat 

de situatie zo snel mogelijk opgelost kan worden – voor zover de schuld niet betwist 

wordt – of zodat op zijn minst een afbetalingsregeling kan onderhandeld worden. 

Net als in het kader van de bemiddeling is de bereidheid van de partijen om tot 

een onderhandelde oplossing te komen van primordiaal belang: bereidheid van de 

schuldeiser om eventueel gespreide terugbetalingsmodaliteiten te aanvaarden en 

bereidheid van de schuldenaar om zijn schuld te vereffenen.  

De vaststelling getuigt echter van het vertrouwen van de wetgever in de 

gerechtsdeurwaarder om op onpartijdige, onafhankelijke en objectieve wijze een 

bestaande situatie te beschrijven. 

De gerechtsdeurwaarder kan aangesteld worden om tussenbeide te 

komen voordat er een gerechtelijke procedure wordt gestart, voor 

de invordering van achterstallige huurgelden of onbetaalde facturen 

(voor water, gas, elektriciteit, medische verzorging of elke andere 

professionele factuur).

Schade als gevolg van een natuurramp of van uitgevoerde werken, 

reconstructie van een ongeval, de organisatie van een staking, defecte 

goederen… Als hij een proces-verbaal van vaststelling opmaakt, 

beschrijft de gerechtsdeurwaarder een bestaande situatie zo objectief 

mogelijk, indien nodig aangevuld met foto’s. De vaststelling kan 

gebruikt worden tijdens een procedure, voor verzekeringsdoeleinden 

of met het oog op de wijziging van een feitelijke toestand.  

Objectiviteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid staan borg voor een evenwichtige 

bemiddeling.
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In het kader van gerechtelijke tussenkomsten 

De procedure van gedwongen tenuitvoerlegging in het algemeen. 

Deze procedure is gebaseerd op een gerechtelijke, administratieve of authentieke 

titel, en bestaat – ondanks haar dwingende karakter – uit een reeks signalen die aan 

de burger worden gegeven om hem te waarschuwen voor het feit dat hij zich zo snel 

mogelijk moet schikken naar de verplichting die hem kan worden tegengeworpen. 

Elk van deze stappen – die geformaliseerd worden door akten en gematerialiseerd 

worden door ontmoetingen met de gerechtsdeurwaarder – biedt de 

rechtsonderhorige dus nog altijd de kans om de tegen hem aangespannen procedure 

stop te zetten, door middel van een akkoord tussen de partijen.

Hier krijgt de tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder zijn volle betekenis. Hij komt 

niet alleen tussenbeide als uitvoerder van de rechtsbedeling door uitvoering te geven 

aan de rechten en plichten van elke partij zoals vermeld in de uitvoerbare titel, maar 

bovendien vervult hij de rol van bemiddelaar door te proberen de voorwaarden van 

een akkoord uit te werken. 

Hij adviseert en informeert beide partijen op rechtvaardige wijze, zodat er een 

verzoening tot stand kan komen in het beste belang van de partijen. 

Deze verzoening beperkt zich helemaal niet tot holle woorden. Een concrete illustratie 

hiervan is het lage aantal uitvoeringsprocedures die effectief uitmonden in een 

gedwongen tenuitvoerlegging. Deze procedures worden immers heel vaak opgeschort 

Akkoord

Tenuitvoerlegging Advies
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omwille van een akkoord tussen de partijen dat niet alleen tot stand wordt gebracht 

door de gerechtsdeurwaarder, maar waarvoor de gerechtsdeurwaarder ook borg staat.

Enkele cijfers 

In 2010 verplaatsten de gerechtsdeurwaarders zich meer dan 2.000.000 

keer om rechtsonderhorigen te ontmoeten. 

In 2010 consulteerden meer dan 1.000.000 personen de kantoren in ons 

land.

De gerechtsdeurwaarder concretiseert de beslissingen die worden 

genomen in de rechtbanken. Als ministerieel en openbaar 

ambtenaar is hij verplicht in te gaan op verzoeken voor gerechtelijke 

tussenkomsten en is hij gebonden door het beroepsgeheim.

Scheiding, te vereffenen schuld, oplossing van een burengeschil, betwisting 

van vaderschap, snelheidsovertreding enz. Allerlei soorten vonnissen kunnen 

betekend worden door een gerechtsdeurwaarder. Hij brengt een dagvaarding of 

een gerechtelijke beslissing officieel ter kennis van de betrokken persoon door hem 

persoonlijk een officieel document te overhandigen. Hij informeert de bestemmeling 

over zijn rechten en plichten, meer bepaald op het vlak van de beroepstermijnen. 

Naar aanleiding van een beslissing van een rechtbank, een bevelschrift van 

een administratieve overheid en zelfs een authentieke notariële akte kan de 

gerechtsdeurwaarder aangesteld worden om een beslissing ten uitvoer te leggen 

op basis van een uitvoerbare titel. Het kan gaan om de verplichting om een som 

geld te betalen of om andere verplichtingen te vervullen, zoals de uitvoering van 

herstellingswerken als gevolg van een slecht uitgevoerde werf.

Een gerechtsdeurwaarder kan een vaststelling moeten doen op verzoek van een 

rechter, meer bepaald op stedenbouwkundig vlak. In dat geval heeft de vaststelling 

een gerechtelijk karakter.

Elke burger kan rechtstreeks een beroep doen op de diensten van de 

gerechtsdeurwaarder.

Officiële tarieven: de rechtsonderhorigen moeten geen willekeurige tarieven vrezen, 

want de kosten voor de gerechtelijke prestaties van de gerechtsdeurwaarders zijn 

vastgesteld bij K.B. van 30 november 1976.



De gerechtsdeurwaarder 
verstrekt informatie over 
de beslissingen van een 
magistraat 

Bemiddeling

Efficiëntie Informatie
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Structuur 

De Nationale Kamer 
De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België (NKGB) – opgericht 

bij wet van 5 juli 1963 om de werkmethoden, de tarifering, de deontologie 

en de tuchtprocedures binnen het vak te uniformeren – bestaat uit alle 

gerechtsdeurwaarders van het land. 

Dit aantal bedroeg in 2010 540.  

De NKGB heeft rechtspersoonlijkheid.
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Aantal gevolgde opleidingen in 2010
(Colloquium, studiedag, conferentie, congres) 

0 Gevolgde opleiding
14%

1 Gevolgde opleiding
6%

2 Gevolgde opleidingen
27%

3 Gevolgde opleidingen
26%

4 Gevolgde opleidingen
3%

5 Gevolgde opleidingen
24%

Algemeen gesteld waakt de Nationale Kamer over een goed evenwicht tussen de 

economische en sociale rol van de gerechtsdeurwaarder, door in de mate van het 

mogelijke bemiddeling en minnelijke schikking aan te bevelen. Ook het belang van de 

continue voorlichting en opleiding van haar leden is een van haar prioriteiten.

De Nationale Kamer is niet bevoegd op disciplinair vlak. De toepassing 

van disciplinaire maatregelen is de exclusieve bevoegdheid van de 

Arrondissementskamers.

De Nationale Kamer – die één keer per jaar bijeenkomt in een algemene vergadering 

– bestaat uit een bestuursorgaan, de Vaste Raad, en een vertegenwoordigend orgaan 

dat instaat voor het dagelijks beheer, het Directiecomité.
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De Vaste Raad

Dit orgaan kan bepaalde voorrechten uitoefenen die zijn toegekend aan de Nationale 

Kamer, namelijk waken over de uniformiteit van de discipline en de deontologische 

regels onder de leden, over de uitvoering van de wetten en de reglementen die 

op hen van toepassing zijn, over de verdediging van hun belangen en over de 

vertegenwoordiging van de leden in alle omstandigheden. Bovendien keurt dit orgaan 

de richtlijnen en aanbevelingen voor de gerechtsdeurwaarders goed.

Elke Arrondissementskamer van het land verkiest een effectieve afgevaardigde 

en een plaatsvervangende afgevaardigde om de Arrondissementskamer te 

vertegenwoordigen in de Vaste Raad. In totaal zijn er 26 afgevaardigden.

In 2010 kwam de Vaste Raad 7 keer bijeen (5 gewone vergaderingen en 2 

buitengewone vergaderingen).

Het Directiecomité

Het Directiecomité bestaat uit een Voorzitter, een Ondervoorzitter, een Verslaggever, 

een Penningmeester en een Secretaris. Deze leden worden allemaal verkozen door de 

Vaste Raad.

Ze hebben de taak de NKGB te vertegenwoordigen, meer bepaald ten aanzien van de 

overheid, de wetenschappelijke wereld en andere juridische beroepen.

 

 



20

Ze beheren de lopende zaken en regelen – indien mogelijk via bemiddeling – 

geschillen van professionele aard tussen gerechtsdeurwaarders van verschillende 

arrondissementen.

Ze staan in voor het beheer van de administratieve, juridische en IT-diensten 

gevestigd in de lokalen van de Nationale Kamer in de Henri Jasparlaan 93 te 1060 

Brussel.

In 2010 kwam het Directiecomité officieel 14 keer samen en woonden de leden van 

het Directiecomité meer dan 200 vergaderingen bij.   

     

Voorzitter - Bernard Buyse

Verslaggever  - Jan De Meuter

Secretaris - Ivo Goeyens

Ondervoorzitter - Eric Choquet

Penningmeester - Bernard Bontemps
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De 
Arrondissementskamers 
Er zijn 26 lokale kamers – evenveel dus als er gerechtelijke arrondissementen zijn.

Ze zijn bevoegd op tuchtvlak.

Elke Arrondissementskamer wordt bestuurd door een Raad – bestaande uit een 

syndicus, een verslaggever, een penningmeester, een secretaris en gewone leden – en 

heeft voornamelijk de volgende taken:

n  waken over de handhaving van orde en tucht onder de gerechtsdeurwaarders van 

het arrondissement, en over de uitvoering van de wetten en reglementen die op hen 

van toepassing zijn;

n  de tuchtstraffen toepassen die onder zijn bevoegdheid vallen, en aan de Procureur 

des Konings de feiten aangeven die naar zijn oordeel aanleiding zouden kunnen 

geven tot tuchtstraffen die buiten de bevoegdheid van de Raad vallen;

n  de hem onderworpen klachten te onderzoeken betreffende het door de 

gerechtsdeurwaarders gevorderde bedrag van alle kosten en uitgaven en de 

terugbetaling van alle onrechtmatig geïnde kosten of uitgaven te bevelen;

n  alle geschillen, die tussen gerechtsdeurwaarders kunnen rijzen betreffende hun 

rechten, functies en plichten, te voorkomen of bij te leggen.

In voorkomend geval is de verslaggever belast met het vooronderzoek en de vordering 

van een dossier dat aanleiding kan geven tot een eventuele tuchtstraf, om het 

vervolgens ter onderzoek voor te leggen aan de Raad.

De gerechtsdeurwaarders zijn dus onderworpen aan een interne discipline.

Zo kan elke aanklager zich dus richten tot de syndicus van de Raad van de 

Arrondissementskamer waarvan de betrokken gerechtsdeurwaarder afhangt. 



Totale onpartijdigheid 
garanderen

Onpartijdigheid

Vertrouwelijkheid Deskundigheid
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Deontologie 
en 
tucht

In november 2006 werd een deontologische code voor het beroep ingevoerd. 

Deze code heeft tot doel de gedragsregels te coördineren die inherent zijn aan de 

uitoefening van de functie van gerechtsdeurwaarder.

Dit initiatief heeft de mogelijkheid geboden om de morele en ethische principes te 

officialiseren, evenals de ‘best practices’ binnen het beroep.

De naleving van sommige van deze principes werd onder het meer specifieke toezicht 

geplaatst van twee speciale commissies: de Commissie voor deontologie en de Raad 

voor deontologie.

a. De Commissie voor 
deontologie
De Commissie voor deontologie bestaat uit 3 titularis-gerechtsdeurwaarders waarvan 

het kantoor respectievelijk gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het 

Waalse Gewest en het Vlaamse Gewest. Voor elk van hen wordt een plaatsvervanger 

aangesteld op basis van hetzelfde geografische criterium.

23
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Bovendien moeten de leden voldoen aan bepaalde criteria inzake leeftijd, anciënniteit 

en moraliteit.

Het mandaat duurt 6 jaar met vernieuwing/vervanging voor 1/3 om de 2 jaar.

De belangrijkste opdrachten van deze Commissie zijn de volgende: 

1. Wetgevende opdracht 

De Commissie heeft de taak voorstellen te formuleren die tot doel hebben de 

bestaande deontologische regels te wijzigen, aan te passen of aan te vullen afhankelijk 

van de nieuwe normen, nieuwe vereisten en nieuwe professionele praktijken.

Deze voorstellen zullen ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Vaste Raad van de 

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. 

De Commissie heeft eveneens de taak uit de richtlijnen en de aanbevelingen de 

onderliggende deontologische regels te halen. De formulering van deze regels zal – 

net zoals vroeger – formeel goedgekeurd moeten worden door de Vaste Raad.

2. Goedkeuringstaak inzake publiciteit 

Elke stap die wordt gezet voor publicitaire doeleinden (van persoonlijke of 

functionele aard) moet vóór de verspreiding ervan goedgekeurd worden door de 

Commissie voor deontologie. 

In geval van een gunstige beslissing levert de Commissie voor deontologie een 

goedkeuringsnummer af. Dit nummer wordt duidelijk vermeld op de verspreide of 

gepubliceerde drager, meer bepaald de website, met vermelding van de datum van 

aflevering.
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3. Adviestaak 

Deze Commissie heeft ook de taak op verzoek van de betrokken syndicus of 

zijn afgevaardigde een advies te verstrekken over de naleving van de geldende 

deontologische regels door een stagiair of een kandidaat-gerechtsdeurwaarder.

b. De Raad voor 
deontologie
De samenstelling van de Raad voor deontologie is relatief vergelijkbaar met die van 

de Commissie, in die zin dat dezelfde types van criteria op het vlak van geografie, 

leeftijd, anciënniteit en moraliteit van toepassing zijn, zij het echter met andere – nog 

strengere – vereisten inzake leeftijd en onberispelijke beroepservaring. 

Ook de duur van het mandaat is dezelfde als bij de Commissie.

De belangrijkste opdrachten van deze Raad zijn de volgende:

1. Interpretatie- en controletaak 

Deze interpretatietaak houdt verschillende aspecten in:

n  Buiten het kader van een geschil kan het Directiecomité aan de Raad voor 

deontologie een interpretatievraag stellen met de bedoeling, indien nodig, een 

circulaire uit te werken op basis van het ontvangen antwoord. De beslissing die de 

Raad voor deontologie uitspreekt is dwingend en geldt erga omnes.

n  In de loop van een tuchtprocedure waarin de interpretatie van een deontologische 

regel betwist wordt, kan het tuchtorgaan waarbij de zaak aanhangig werd gemaakt 

de lopende procedure ambtshalve opschorten en een interpretatieverzoek indienen 

bij de Raad voor deontologie.

n  De Raad voor deontologie bestudeert de statuten van de opgerichte 

vennootschappen of groeperingen als deze aan de Raad worden voorgelegd, en de 

Raad controleert of ze in overeenstemming zijn met de wettelijke en deontologische 

normen.
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2. Controletaak inzake concurrentie en publiciteit

Twee zeer specifieke sectoren worden beoogd: 

n  Op concurrentievlak, verstrekt de Raad voor deontologie – hetzij 

ambtshalve, hetzij op schriftelijk verzoek van de Commissie voor deontologie, 

van een gerechtsdeurwaarder, of van een representatief beroepsorgaan van de 

gerechtsdeurwaarders – zijn advies over elk probleem of geschil dat betrekking 

heeft op:

 • hetzij de toepassing van de wettelijke concurrentienormen op het beroep,

 •  hetzij de onderlinge relaties die de gerechtsdeurwaarders moeten 

onderhouden,

 • hetzij de overdracht en stopzetting van kantoren.

n  Op het vlak van persoonlijke of functionele publiciteit, formuleert de 

Raad voor deontologie – hetzij ambtshalve, hetzij wanneer het daartoe opgeroepen 

wordt via een aangetekend schrijven van de Commissie voor deontologie, een 

gerechtsdeurwaarder of een beroepsorgaan – zijn beslissing over de conformiteit 

van de publiciteit die goedgekeurd moest worden.  

3. Arbitragetaak   

In geval van een geschil dat niet in der minne kon worden geregeld tussen een 

gerechtsdeurwaarder (titularis of plaatsvervanger) en een stagiair die allebei 

afkomstig zijn uit verschillende gerechtelijke arrondissementen of tussen stagiairs die 

ook afkomstig zijn uit verschillende gerechtelijke arrondissementen, is enkel de Raad 

voor deontologie bevoegd om te oordelen over de conflictsituatie in kwestie. 
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Commissie 
« Derdenrekening’ »
Sinds drie jaar wordt aan elke gerechtsdeurwaarder gevraagd om een derdenrekening 

te openen. Deze rekening heeft tot doel de ontvangen gelden voor derden gescheiden 

te houden van elk ander element van zijn eigen vermogen.

Deze professionele garantie gaat gepaard met de jaarlijkse verplichting voor ieder 

van hen om een verklaring betreffende hun boekhoudkundige toestand op te stellen, 

medeondertekend door een externe accountant.
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Enkele cijfers

In 2010 werden inzake burgerlijke beroepsaansprakelijkheid 63 dossiers 

geopend.

In 2010 bedroeg het percentage schadegevallen inzake de polis voor 

beroepsaansprakelijkheid 0,0 %.

Om de opstelling van de verklaringen te controleren en te waken over de organisatie 

en de controle van de wettelijke en reglementaire financiële verplichtingen van 

de gerechtsdeurwaarders, werd binnen het Directiecomité van de NKGB een 

Controlecommissie opgericht. 

Deze Commissie bestaat uit de Voorzitter van de NKGB, de Nationale Verslaggever 

en een lid van het Directiecomité. In deze Commissie zetelen ook minstens twee 

boekhoudkundige experts, door de Vaste Raad aangesteld voor een hernieuwbare 

termijn van 5 jaar. Het zijn deze twee experts die de belangrijke taak hebben de 

hiervoor vermelde verklaringen te controleren.

De beroepsaansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder, een ministerieel en openbaar ambtenaar die zijn functies 

onafhankelijk uitoefent in het kader van een vrij beroep, is persoonlijk aansprakelijk 

voor elke beroepsfout die hij maakt, tenzij de schade het resultaat is van overmacht.

Hij handelt in regel als bezoldigde mandataris van de partij die hem heeft aangesteld. 

Hij is ten aanzien van deze partij contractueel aansprakelijk in geval van een 

beroepsfout.

Hij kan ten aanzien van derden ook aansprakelijk zijn uit onrechtmatige daad of 

quasi-onrechtmatige daad.

Daarom moet elke gerechtsdeurwaarder een verzekering voor burgerlijke 

beroepsaansprakelijkheid afsluiten. 

Deze individuele verbintenis wordt immers gedekt door een collectieve 

beroepsverzekering afgesloten door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders 

ten voordele van al haar leden en in het hogere belang van de rechtsonderhorigen. 

Deze laatsten hebben zo de garantie dat ze bij een eventueel schadegeval vergoed 

zullen worden.
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Profiel 
van het beroep 
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Verhouding mannen/vrouwen die het beroep 
uitoefenen

Uitoefening als natuurlijke persoon  
vs. uitoefening als rechtspersoon    

 

Geen evolutie vastgesteld 2009-2010
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Taalstelsel op nationaal niveau

Anciënniteit op nationaal niveau      

 
 
Aantal gerechtsdeurwaarders per arrondissement
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Toegang 
tot 
het beroep

Om benoemd te kunnen worden als gerechtsdeurwaarder, moet u voldoen aan een 

aantal voorafgaande vereisten – voornamelijk op het vlak van leeftijd en opleiding.

Wat meer bepaald deze vereisten inzake opleiding betreft, moet de kandidaat-

gerechtsdeurwaarder in één of meerdere gerechtsdeurwaarderskantoren effectief 

twee jaar ononderbroken stage hebben gelopen en van die stage een getuigschrift 

hebben verkregen.

Wat de modaliteiten betreft voor de organisatie van deze stage en wat de 

samenstelling en de werking betreft van de jury die deze stage moet homologeren, 

heeft de wetgever gebruik gemaakt van zijn delegatiebevoegdheid ten gunste van de 

Koning, waardoor op 30 juni 1993 het Koninklijk Besluit betreffende de stage van de 

kandidaat-gerechtsdeurwaarder werd gepubliceerd.

Opleiding

Kandidatuur Benoeming 
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Dit Koninklijk Besluit regelt dan ook alle aspecten die verband houden met deze 

periode van beroepsscholing: van de modaliteiten voor de inschrijving als stagiair 

(indiening van de stageaanvraag; bij te voegen documenten; beslissingsorgaan) tot 

de organisatie van het homologatie-examen, over de uitreiking van het stageschrift 

en de invulling van dit schrift door de stagemeester (vermelding van de periodes van 

aanwezigheid, afwezigheid en opschorting). 

Heel concreet moet de stagiair – die houder is van het diploma van doctor, licentiaat 

of master in de rechten – zijn stage doen bij één of meerdere gerechtsdeurwaarders 

die het beroep minstens sinds drie volledige jaren uitoefenen als titularis. 

Van de stagiair wordt verwacht dat hij deze onderdompeling in de beroepsomgeving 

aanwendt om een zekere kennis te verwerven, meer bepaald van:

n  de rechten en plichten van de gerechtsdeurwaarder; 

n  zijn boekhoudkundige, fiscale, verzekerings- en tariefgebonden en deontologische 

verplichtingen;

n  en ook de regels met betrekking tot het goede beheer van een kantoor. 

Er wordt aan de stagiair ook gevraagd om vertrouwd te raken met de sociale 

rol en de bemiddelende rol van de gerechtsdeurwaarder; met het werk in het 

gerechtsdeurwaarderskantoor (opstelling van akten, boekhoudkundig beheer enz.) 

en met de verschillende opdrachten op het terrein (betekeningen, vaststellingen, 

executies enz.). 

De verwerving van deze kennis en deze terreinervaring moet tijdens een mondelinge 

proef geëvalueerd en beoordeeld worden door de homologatiejury.

De jury komt hiertoe twee keer per jaar bijeen.

De jury bestaat uit twee afdelingen: een Franstalige en een Nederlandstalige.

Elk van deze afdelingen bestaat uit een raadsheer in het Hof van Cassatie of een Hof 

van Beroep, die het voorzitterschap van de afdeling op zich neemt, een ambtenaar 

van het Ministerie van Justitie, een lid van het Directiecomité of van de Vaste Raad 

van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders en twee gerechtsdeurwaarders 

die al minstens tien jaar titularis zijn, allemaal benoemd door de Koning voor een 

hernieuwbare periode van drie jaar.

Minstens één effectief lid en één plaatsvervangend lid van de Franstalige afdeling 

moeten blijk geven van een toereikende kennis van de Duitse taal.

Als de stage door de jury met succes gehomologeerd wordt, draagt de stagiair de titel 

van kandidaat-gerechtsdeurwaarder.
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Aantal stagiairs per jaar

 
Slaagpercentage van de homologatietests  

 
Enkele cijfers 
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Recente 
ontwikkelingen  
van het beroep 
van gerechts-
deurwaarder

1/ Het Centraal Bestand van Berichten van beslag, 
overdracht, delegatie en collectieve schuldenregeling 

Het Centraal Bestand van Berichten van beslag, overdracht, delegatie en collectieve 

schuldenregeling, ingevoerd door de wet van 29 mei 2000 en in 2003 enigszins 

gewijzigd door de wetgever, werd op 29 januari 2011 werkelijkheid met de 

inwerkingtreding van het uitvoerend Koninklijk Besluit van 7 december 2010.

Het gedecentraliseerde ‘papieren’ bestand bij elke griffie van Eerste Aanleg heeft 

voortaan dus plaats geruimd voor een gecentraliseerd en elektronisch bestand 

dat de betrokken gebruikers de mogelijkheid biedt om over te gaan tot de 

gedematerialiseerde en beveiligde verzending en raadpleging van de verschillende 

berichten.

Deze migratie naar een IT-omgeving moet de raadpleging van de gegevens vervat 

in de berichten bevorderen, de publicatie van deze informatie versnellen en de 

betrouwbaarheid van deze informatie versterken. 

Dit gecentraliseerde bestand moet ook de mogelijkheid bieden om de 

uitvoeringsprocedures verder te rationaliseren gezien het duidelijkere beeld van de 

solvabiliteit van de rechtsonderhorigen, alsook om een overmatige schuldenlast nog 

efficiënter te bestrijden dankzij de verschillende statistieken die jaarlijks opgemaakt 

kunnen worden op basis van dit systeem.
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Op dit vlak spelen twee organismen trouwens een doorslaggevende rol: de Nationale 

Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België en het Beheers- en toezichtscomité.

De NKGB werd door de wet van 29 mei 2000 beschouwd als ‘houder van het 

bestand’, die de taak heeft bij de inwerkingtreding van dit nieuwe systeem alle 

verplichtingen op zich te nemen als verantwoordelijke voor de verwerking van 

persoonsgegevens. 

Maar in werkelijkheid heeft de tussenkomst van de Kamer zich ook op een andere 

manier geconcretiseerd: de Kamer was niet alleen de spilfiguur van dit project, zowel 

op het vlak van concept als van realisatie, maar ze stond bovendien ook in voor de 

volledige financiering.

Het Beheers- en toezichtscomité vormt dan weer een overlegorgaan dat moet 

waken over de goede werking van het Centraal Bestand. Dit comité bestaat uit heel 

uiteenlopende vertegenwoordigers: gerechtsdeurwaarders, advocaten, notarissen, 

Nationale Bank, commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 

beslagrechters, griffies en het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.   

 
2/ Wijziging aan de wijze van betekenen in strafzaken

Het Gerechtelijk Wetboek maakte initieel een onderscheid tussen enerzijds de 

betekening in strafzaken (vroeger artikel 37 van het Gerechtelijk Wetboek) en 

anderzijds de betekening in andere zaken dan strafzaken; namelijk burgerlijke, 

handels- en fiscale zaken.
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De wet van 6 april 2010 tot wijziging van diverse bepalingen wat de betekening en de 

kennisgeving bij gerechtsbrief betreft werd op 3 mei 2010 van kracht, en maakte een 

einde aan dit onderscheid. Zo werden verschillende doelstellingen nagestreefd:

n  de administratieve werklast verlichten, zowel voor de politiecommissariaten als 

voor de parketten;

n  de wijze van betekening optimaliseren – door ze gelijk te maken met de wijze van 

betekening toegepast in burgerlijke zaken – in het beste belang van de burgers. 

De gerechtsdeurwaarder levert daartoe een grote bijdrage. 

Zo werd het mechanisme gewijzigd van de betekening op de domicilie (of de 

verblijfplaats bij gebrek aan een domicilie) in strafzaken. Concreet werd artikel 37 

van het Gerechtelijk Wetboek herroepen, waardoor enkel nog het artikel 38 bestaat, 

dat voortaan van toepassing is zowel in geval van betekening in burgerzaken als in 

strafzaken.

Voortaan ontvangt de afwezige rechtsonderhorige van de gerechtsdeurwaarder 

onmiddellijk een afschrift van de akte. Zo wordt vermeden dat hij naar het 

politiecommissariaat van zijn woonplaats moet gaan.  

Enkele cijfers 

In 2010 werden door de gerechtsdeurwaarders meer dan 500.000 

strafakten betekend op verzoek van de Parketten   

3/ Programma ‘Civiel recht’ - Project EJE (European 
Judicial Enforcement) 

In mei 2010 selecteerde de Europese Commissie het project dat het consortium 

bestaande uit Belgische, Franse, Duitse, Schotse, Hongaarse, Italiaanse, 

Luxemburgse, Nederlandse en Poolse gerechtsdeurwaarders voorstelde in het kader 
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van het programma ‘Civiel recht’. Dit programma heeft tot doel initiatieven te 

subsidiëren ter bevordering van de justitiële samenwerking in burgerzaken, barrières 

voor de goede werking van de civiele procedures tussen Lidstaten weg te werken, 

de toegang tot justitie te vereenvoudigen voor individuen en ondernemingen, en 

de contacten en gegevensuitwisselingen tussen de gerechtelijke en administratieve 

autoriteiten en de juridische beroepen te versterken.

Dit project kreeg de naam European Judicial Enforcement (EJE). Het wordt nu 

geconcretiseerd en resulteerde al in twee themavergaderingen:

n  Een eerste in Brussel, op 21 en 22 oktober 2010. Toen bogen de deelnemers zich 

voornamelijk over de Europese procedure voor bewarend beslag op banktegoeden, 

die tot nu toe het voorwerp heeft uitgemaakt van een groenboek opgesteld door de 

Europese Commissie;

n  Een andere vergadering in Boedapest, op 20 en 21 januari 2011. Dit was onder 

meer de gelegenheid om de laatste hand te leggen aan een gezamenlijk standpunt 

met betrekking tot dit beslag op banktegoeden, en om de werkzaamheden voort 

te zetten in het kader van de oprichting van een informaticaplatform dat tot doel 

heeft:

 -  beveiligde en vertrouwelijke uitwisselingen tussen gerechtsdeurwaarders 

te bevorderen; 

 -  informatie te verspreiden bestemd voor het grote publiek en de 

deelnemers aan het civiele en economische leven via themafiches over de 

tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing op het grondgebied van 

de verschillende Lidstaten met het oog op een betere toegang tot het recht; 

 -  de rechtsonderhorigen een zoekmotor aan te bieden in de vorm van een 

elektronische gids waarin de territoriaal bevoegde uitvoerende beambte op 

een bepaald grondgebied geïdentificeerd kan worden.

Dit elektronische platform zal binnenkort online zijn en beschikbaar zijn voor de 

Europese rechtsonderhorigen op het adres: www.europe-eje.com.  

 
4/ Europees Justitieel Netwerk 

Elke dag levert het Europees Justitieel Netwerk (EJN) een aanzienlijke bijdrage 

aan de oprichting van een Europese justitiële ruimte door de gerechtelijke 

samenwerking tussen de Lidstaten te bevorderen en de effectieve toegang tot 

Justitie te vergemakkelijken. Dit gebeurt aan de hand van doelgerichte informatie 

over de werking van zowel de Europese als de internationale juridische akten 

en instrumenten betreffende de gerechtelijke samenwerking in burgerlijke en in 

handelszaken. Bovendien biedt het EJN een ‘naverkoopdienst’ door de correcte 
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toepassing te bevorderen van de instrumenten ingevoerd in de Europese Unie en de 

conventies die gelden tussen de Lidstaten. Het netwerk reikt daartoe een forum aan 

om de problemen met betrekking tot de toepassing van deze instrumenten bloot te 

leggen, te bespreken en op te lossen.

De nieuwe Beschikking nr. 568/2009/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 18 juni 2009 tot wijziging van Beschikking 2001/470/EG van de Raad 

betreffende de oprichting van een Europees justitieel netwerk in burgerlijke 

en handelszaken, in werking getreden in januari 2011, heeft tot doel om betere 

omstandigheden te creëren voor de uitbouw van het EJN via de nationale 

contactpunten en om hun rol in het netwerk te versterken ten aanzien van de rechters 

en de juridische beroepen. Een van de belangrijkste resultaten van deze hervorming 

is dat de juridische beroepen (advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders) in de 

toekomst rechtstreeks betrokken zullen worden bij dit netwerk.

Zo maakt de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders nu – net zoals de Nationale 

Kamer van Notarissen, de Orde van Vlaamse Balies en de Orde van Frans- en 

Duitstalige Balies – deel uit van dit netwerk. In dat opzicht werd de Nationale 

Kamer van Gerechtsdeurwaarders uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarlijkse 

ledenvergadering die op 20 en 21 januari 2011 plaatsvond in Brussel.

Deze nieuwe vorm van samenwerking met alle juridische beroepen zal ongetwijfeld 

bijdragen tot de verrijking van het werk van het EJN en zal de samenwerking binnen 

heel Europa efficiënter maken.
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Kerncijfers  

 
Aantal aktes ingeschreven in het repertorium per 
gerechtelijk arrondissement 

Antwerpen 238.523

Aarlen 19.318

Brugge 95.200

Brussel 410.989

Charleroi 132.991

Dendermonde 95.616

Dinant 30.413

Eupen 7.192

Gent 104.234

Hasselt 98.827

Hoei 30.246

Ieper 16.112

Kortrijk 77.798

Leuven 69.789

Luik 186.327

Marche-en-Famenne 15.588

Mechelen 59.403

Bergen 107.347

Namen 60.113

Neufchateau 15.656

Nijvel 81.202

Oudenaarde 29.909

Tongeren 80.338

Doornik 61.740

Turnhout 79.698

Verviers 41.012

Veurne 16.170

Totaal 2.261.751
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Aantal akten in het repertorium  
ingeschreven per jaar

Door de registratie 
ontvangen bedragen  
 
Cijfers met betrekking tot het jaar 2010

Op het vlak van registratierechten bedroeg het totaal van de registratierechten 

beoogd in artikel 11 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten 

(algemeen vast recht van 25 EUR): 

  

2006 12.463.629,38 EUR 

2007 12.644.170,00 EUR 

2008 13.245.841,03 EUR 

2009 9.898.651,39 EUR*

2010 13.486.450,00 EUR

 
*  Als gevolg van de invoering van een nieuw betalingssysteem op basis van een kwartaalaangifte voor 

deze rechten, omvatten de ontvangsten in 2009 enkel de eerste drie kwartalen, namelijk van januari tot 
september 2009. De ontvangsten van het laatste kwartaal van 2009 werden in januari 2010 berekend.
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Op het vlak van rechten op geschriften bedroeg het totaal van de rechten op 

geschriften beoogd in artikel 6 (50 EUR) en artikel 7 (7,50 EUR) van het Wetboek 

diverse rechten en taksen:  

2007 67.407,50 EUR 

2008 93.423,91 EUR 

2009 85.385,50 EUR

2010 87.617,00 EUR

 
Cijfers inzake belastingen en btw 

Inningen in 2010 door de gerechtsdeurwaarders inzake directe belastingen 

(DB) en belasting op de toegevoegde waarde (btw) als gevolg van een 

procedure van tenuitvoerlegging.

 
Jaar CD BTW TOTAAL
2008 136.165.846,02  165.934.784,89 302.100.630,91   

2009  138.333.927,81 169.754.793,68  308.088.721,49   

2010 139.721.424,45 183.891.853,40 323.613.277,85

Deze bedragen werden geïnd door 251 gerechtsdeurwaarders 

overeenkomstig het ter zake geldende protocol.

Deze totalen omvatten enkel de overschrijvingen die verricht werden door de schuldenaars 
in handen van de gerechtsdeurwaarders en die door de gerechtsdeurwaarders overgemaakt 
werden aan de administratie en geregistreerd werden in het IC/PC-systeem (geïnformatiseerd 
betalingssysteem). 

Deze bedragen houden dus geen rekening met de betalingen die door de schuldenaars 
rechtstreeks werden verricht op de rekeningen van de ontvangers (en misschien als gevolg 
van een actie van de instrumenterende deurwaarders), noch de betalingen die door de 
gerechtsdeurwaarders werden verricht buiten het IC/PC-systeem (niet-geïnformatiseerde oude 
aanslagen).
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Economische 
en sociale 
barometer 

Inflatie 2,19 %

Aantal ondernemingen 1.000.031

Oprichting van ondernemingen 75.000

Continuïteit van ondernemingen – gerechtelijke reorganisatie 1.878

Faillissementen 9.953 (+ 4, 6 %)

Energie  1.980,85 € = gemiddeld bedrag van een Belgisch gezin voor zijn 
energie-uitgaven.       
Stijging met 18,9 % voor de gasfacturen en 6,3 % voor de 
elektriciteitsfacturen 

Olieproducten diesel (+ 23 %) – stookolie (+ 32 %) – lpg (+ 41 %)

 

Gezinnen

Context Ondernemingen
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Betalingstermijnen 34 % van de facturen te laat betaald 

Kredietovereenkomsten 8.253.320

365.374 Belgen in gebreke (4,2 % van de bevolking)                                         
totaalbedrag van de achterstallen 2,42 miljard

Hypothecaire 
kredietovereenkomsten 275.899, voor een bedrag van 26,1 miljard  

Schepping van banen 56.600

Tewerkstellingsgraad 62 %

Geharmoniseerde werkloosheidsgraad 8,4%

Inkomensbelastingen 55,4 % (ongehuwde werknemers zonder kinderen)

47,8 % (gehuwde koppels met twee lonen en twee kinderen)

39,6 % (gehuwde koppels met één enkel loon en twee 
kinderen)

34,8 % (ongehuwde ouder van twee kinderen) 

34,9 % (gemiddelde voor alle landen van de OESO)

 

Inschrijving van nieuwe voertuigen 547.347 (+ 14,94 %)

 

Spaarrekeningen 214, 83 miljard  

Zwart geld 61 miljard (17,9 % BBP) 

Globaal vermogen van de Belgen (financiële activa) 909,5 miljard   

 

Bronnen: NB, Febelfin, Graydon, Planbureau, OCDE, F. Schneider, FOD Economie, FOD Mobiliteit
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