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Vragen aan de Minister van 
Justitie Annemie Turtelboom

ANNEMIE 
TURTELBOOM
MINISTER VAN 
JUSTITIE 

Het centraal bestand van berichten van 
beslag, delegatie, overdracht en collectieve 
schuldenregeling is van kracht sinds 29 januari 
2011. Wat is uw evaluatie als minister van justitie, 
1 jaar na datum? Wat denkt u, naar de toekomst, 
van de integratie in dit bestand van informatie met 
betrekking tot faillissementen, de gerechtelijke 
reorganisatie en protesten?

De nationale kamer van gerechtsdeurwaarders 
van belgië heeft, onder moeilijke omstandigheden, 
goed werk geleverd door het centraal bestand voor 
beslagberichten tijdig in productie te zetten. Dit 
wordt ook bevestigd in het jaarverslag van het 
comité voor beheer en toezicht van het centraal 
bestand van beslagberichten.

Wat betreft de integratie van andere gegevens dan 
deze die al werden voorzien, wil ik verwijzen naar 
de wetsvoorstellen die momenteel binnen de kamer 
van volksvertegenwoordigers worden besproken. 
Ik volg aandachtig deze initiatieven en bekijk met 
mijn medewerkers en de fod justitie welke de meest 
aangewezen weg is naar verdere modernisering en 
informatisering van justitie.

Het lijkt mij daarbij belangrijk te zijn steeds goed te 
evalueren wie de meest aangewezen beheerder kan 
zijn van een ‘authentieke bron’.  Ik bedoel daarmee 
dat gegevensbanken als het ‘centraal bestand’ een 
ruime functie kennen binnen het geheel van justitie. 
Elke informatie wordt best beheerd binnen de 
dienst of instelling die deze aanmaakt. Wel dient 
aandacht te worden besteed aan een correct en 
performant beheer van de informatiestromen. Ik 

denk daarbij in de eerste plaats aan de uitbouw van 
een justitieel kruispunt, analoog aan ehealth, de 
kruispuntbank van de sociale zekerheid en andere 
gelijkaardige structuren.

De regering wenst verder te gaan met de 
informatisering van justitie. Het mechanisme 
van het elektronisch exploot werd opgetekend 
in het gerechtelijk wetboek in 2006 waarbij de 
inwerktreding voorzien was ten laatste op 1 januari 
2013. Wat zijn uw intenties hiervoor?

Het betreft hier een deel van het wetgevend kader 
met betrekking tot het grote phenix project, dat om 
diverse redenen niet tot de gewenste modernisering 
heeft geleid. Wij bekijken momenteel in welke mate 
deze wetgeving nog dienstig kan zijn, om binnen 
een kader van besparingen, toch tot technologische 
doorbraken te leiden. 

Elektronische uitwisseling van gegevens en 
documenten is daar zeer zeker één van de nuttige 
componenten in.

In overleg met de rechterlijke orde werd een 
strategische planning uitgewerkt, inclusief 
een conceptueel model voor een nieuwe en 
samenhangende ict-architectuur. Alle nieuwe 
initiatieven verdienen bij voorkeur binnen dit kader 
te worden gerealiseerd en het is onze ambitie om 
nog dit jaar te werken met enkele ‘proeftuinen’ 
waar nieuwe technologie kan worden getest. Vanaf 
2013 dient ook de uitbreiding naar de ‘partners’ van 
justitie – waaronder ook de gerechtsdeurwaarders 
– mogelijk te worden.
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“ DE DOELTREFFEND-
HEID VAN DE 
DIENSTVERLENING 
AAN DE RECHTSON-
DERHORIGE 
VERHOGEN. ”

VERNIEUWING
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De gerechts-
deurwaarder 
actor in de 
informatisering

van Justitie 

In zijn hoedanigheid van ministerieel 
en openbaar ambtenaar, staat de 
gerechtsdeurwaarder per definitie ten 
dienste van de rechtsonderhorige. 

Om de kwaliteit en de doeltreffendheid 
van zijn tussenkomst te verbeteren, 

bewandelt hij al vele jaren de weg van de 
informatisering. 

Zowel gisteren als vandaag is het gebruik 
van nieuwe technologieën op de kantoren 
een realiteit. De e-gerechtsdeurwaarder 
maakt er deel van uit.

Op initiatief van de Nationale Kamer 
van gerechtsdeurwaarders van België 
(NKGB) en van Justitie werd in 2011 
een centraal bestand van berichten van 
beslag, delegatie, overdracht en collectieve 

schuldenregeling opgericht – een unieke 
databank in Europa. Dit project getuigt 
van deze positieve dynamiek ten dienste 
van de maatschappij.

“ De oprichting van deze elektronische databank levert een 
essentiële bijdrage in het kader van een digitale justitie 
en van een correcte benadering van de problematiek van 
buitensporige schulden ”.

Stefaan DE CLERCK, Minister van Justitie (2011)
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Boodschap 
van de Voorzitter

DIRECTIE-
COMITE

Lectori salutem,

U heeft het jaarverslag 2011 van de nationale kamer van gerechtsdeurwaarders geopend, 
ik dank u voor de interesse en wens u een aangename lezing toe.

De zorg voor een hoogstaande, proceseconomische, moderne rechtsbedeling is een 
streven van alle actoren inzake justitie;  ‘ieder heeft zijn rol en speelt zijn deel’ wil een 
klassieke wijsheid.

De gerechtsdeurwaarders brengen in dit jaarverslag het beeld van hun bijdrage op vlak 
van de digitalisering van het dossierbeheer, de informatieverstrekking en – vergaring. Wij 
willen dit facet van onze werking benadrukken omwille van het elementair belang in de 
noodzakelijke permanente dynamiek ten bate van de justitie en van de justiciabele.

Het gerechtsdeurwaardersambt is één van de  partners in deze dynamiek: een 
betrouwbare, competente gezel, die uw vertrouwen verdient en die woord houdt.

Ivo GOEYENS
Voorzitter NKGB
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Het Directiecomité 
aan het woord

Wat was de meest markante 
gebeurtenis voor de 
gerechtsdeurwaarder in 
2011? 

Jan DE MEUTER, Nationale 
Verslaggever NKGB : zonder enige 
twijfel is dat de realisatie van het 
Centraal Bestand van berichten van 

beslag, delegatie, overdracht en 
collectieve schuldenregeling (het 
CBB). Een technisch huzarenstukje, 
daarenboven uniek in Europa. Het is 
ook het eerste gelukte IT-project in de 
juridische wereld waarbij zoveel partijen 
rechtstreeks betrokken zijn (FOD 
Justitie, FOD Financiën, notarissen, 
advocaten, gerechtsdeurwaarders en 

IVO 
GOEYENS
VOORZITTER

JAN 
DE MEUTER

NATIONALE VERSLAGGEVER

ERIC 
CHOQUET
NATIONALE SECRETARIS

Scan de QRcode en bekijk de 
video’s van de gesprekken of 

surf naar de website 
www.gerechtsdeurwaarders.

be/nl/node/

BERNARD 
BONTEMPS

ONDERVOORZITTER
PENNINGMEESTER A.I.
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schuldbemiddelaars). Met meer dan 
5 miljoen opzoekingen over een periode 
van 1 jaar kunnen we gerust stellen dat het 
systeem van stabiliteit en deugdelijkheid 
getuigt. Daarenboven heeft niet alleen 
‘de gerechtelijke wereld’ er baat bij, 
maar ook alle rechtzoekenden. Het is 
een kostenbesparend instrument dat 
ons toelaat om de schulden met uiterste 
precisie in kaart te brengen en -zonder 
stigmatiserend te zijn - is het daarenboven 
een belangrijk middel waarmee armoede 
kan bestreden worden. Het is dan ook 
meer dan een ‘armoededatabank’ en 
laat de gerechtsdeurwaarders toe hun 
maatschappelijke functie ten volle te 
vervullen.

Om de berichten te 
raadplegen moet echter een 
retributie betaald worden; 
hoe staat het daarmee? 

Jan DE MEUTER : de retributie 
van  € 4 wordt betaald door de 
gerechtsdeurwaarders, de notarissen 
en de advocaten. Voor FOD Justitie en 
FOD Financiën zijn de opzoekingen 
gratis.  Het is de Minister van Justitie 
die het bedrag van deze retributie 
bepaalt. Let wel, de opbrengsten komen 
niet toe aan de Nationale Kamer van 
Gerechtsdeurwaarders, niettegenstaande 
het project volledig door ons werd 
gefinancierd. Dit PPS-project avant la 

DE 
VASTSTELLING 
getuigt van het vertrouwen 

dat de wetgever in de 

gerechtsdeurwaarder stelt om op 

een onpartijdige, onafhankelijke 

en objectieve wijze een bestaande 

situatie te beschrijven.

Een gerechtsdeurwaarder kan 

een vaststelling doen op verzoek 

van een rechter, meer bepaald 

op stedenbouwkundig vlak. In dat 

geval heeft de vaststelling een 

gerechtelijk karakter. 
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lettre is uniek in het Belgische justitiële 
landschap. Nu de opstartfase voorbij is, 
pleit de Nationale Kamer overigens voor 
een verlaging van de retributie. 

Eric CHOQUET, Nationale Secretaris 
NKGB : De Nationale Kamer verrijkt zich 
niet met deze retributie. De opbrengst 
ervan is bestemd voor de voortdurende 
technische oppuntstelling van het 
Centraal Bestand en voor een eventuele 
latere uitbreiding. Het betreft dus een 
kostendekkend systeem, zonder enig 
winstgevend oogmerk. 

Is de realisatie  van het cbb 
en de cia een eindpunt voor 
de nkgb op het gebied van 
de informatisering?

Jan DE MEUTER : dit is afhankelijk 
van het wetgevend kader dat ons 
wordt aangeboden. In ieder geval 
wachten wij op de goedkeuring van het 
amendement nr. 6 bij het wetsvoorstel 
inzake werklastvermindering en 
informatiseringsvooruitgang binnen 
justitie, dat ons zal toelaten om de 
werking van het CBB verder te verfijnen 
en uit te breiden.

Voor de gerechtsdeurwaarders was  
de ontwikkeling van de  CIA (Central 
Identification and Authentication) erg 
belangrijk. Het is een kruispuntbank 
waarlangs alle transacties lopen 

van gerechtsdeurwaarders met 
andere gegevensbronnen, en dit op 
geëncrypteerde wijze. Met meer dan 
24 miljoen transacties over een periode 
van twee jaar heeft ook dit systeem haar 
deugdelijkheid en stabiliteit bewezen.  
De CIA  is daarbij ook het hart van 
het CBB.  Het is dankzij de CIA dat 
we snel kunnen reageren op eventuele 
gevraagde aanpassingen en het is onze 
bedoeling om te connecteren met 
bijkomende gegevensbronnen zoals KSZ,  
Vreemdelingenregister, KBO enz.

De onderwerping aan 
de btw, een markante 
gebeurtenis? 

Ivo GOEYENS, Voorzitter NKGB : de 
btw onderwerping geschiedt inderdaad 
in bijzonder moeilijke omstandigheden, 
de problematiek is bijzonder complex 
en kan moeilijk gevat worden binnen 
de context van dit kort gesprek, 
staat u mij een beperking toe tot drie 
elementaire bedenkingen, in volgorde van 
belangrijkheid :

De termijn voor de invoering is bijzonder 
onrealistisch, in de praktijk beschikten 
de gerechtsdeurwaarders over drie 
werkdagen om zich te conformeren en 
over een gratieperiode van één kwartaal 
voor het verrichten van de eerste aangifte; 
dergelijke termijnen opleggen staat gelijk 
met het ‘institutioneel inbakken van 
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vergissingen en foute interpretaties’.

Tijdens de intensieve studieronde, samen 
met de, overigens bijzonder correcte en 
competente, centrale administratie van de 
btw bleek zeer snel dat belasting over de 
toegevoegde waarde en de basiswaarden 
van een rechtvaardig procesrecht twee 
fenomenen zijn, die niet geschapen zijn 
naar mekaars beeld en gelijkenis om 
het met enige zin voor eufemisme te 
verwoorden.

De kwalijkste consequentie is evenwel 
de vaststelling dat een doorgedreven 
fiscale logica, gegrond op de btw-wet en 
de Europese richtlijnen inzake, de poort 
van het oneigenlijk gebruik, immorele 
eigenrichting en arbitrair misbruik wijd 
openzet. Wij hebben hier de weinig 
benijdenswaardige rol van klokkenluider 
op ons moeten  nemen omwille van 
het hoger belang ten bate van een 
eerlijke rechtsgang en ter bescherming 
van de rechtsonderhorigen; wellicht 
is het nog wat vroeg om conclusies te 
trekken; maar wij hopen dat ook in deze 
materie iedere actor van justitie zijn 
verantwoordelijkheid invult.

Eric CHOQUET : Aangezien niet 
alle juridische actoren onderworpen 
zijn aan de btw, creëert dit intrinsiek 
een probleem van schending van het 
gelijkheidsbeginsel. Dezelfde diensten zijn 
immers de ene keer wel en de andere keer 

niet onderworpen  aan de btw, afhankelijk 
van de dienstverlener.

Tenslotte dient -vanuit een sociaal en 
ethisch oogpunt – helaas te worden 
vastgesteld dat de verhoging van de 
erelonen van de gerechtsdeurwaarder 
met een btw-tarief van 21% de facto 
de toegang tot justitie bemoeilijkt. Dit 
maakt voor alle rechtsonderhorigen een 
bijkomende financiële last uit in het kader 
van een uitvoeringsprocedure, ook voor de 
minst gegoeden.

En op Europees vlak? 

Bernard BONTEMPS, 
ondervoorzitter NKGB : Het project EJE 
– bedoeld om de toegang tot justitie voor 
de rechtsonderhorigen en ondernemingen 
te vergemakkelijken – heeft één van haar 
hoofddoelstellingen bereikt, namelijk de 
oprichting en lancering van een website 
(www.europe-eje.com) beschikbaar in 
het Engels, Frans, Nederlands, Duits, 
Hongaars, Italiaans en Pools. 

Teneinde de doelstellingen van het 
EJS-project - waaronder een verbeterde 
uitwisseling van gerechtelijke en 
buitengerechtelijke akten- te kunnen 
verwezenlijken, werd tevens een 
consortium opgericht tussen de Nationale 
Kamer van gerechtsdeurwaarders 
van Frankrijk, Nederland, België, 
Luxemburg, Hongarije en Estland met 
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de steun van het Franse ministerie van 
Justitie en de Internationale Unie van 
Gerechtsdeurwaarders.

Wat vertellen de cijfers van 
2011?

Eric CHOQUET : Deze laatsten 
getuigen ook dit jaar van een grote 
dynamiek binnen het beroep en van de 

ernst waarmee de gerechtsdeurwaarder 
zijn opdrachten uitvoert. 

Daarbij kan gewezen worden op de 
gevoelige verhoging van het aantal 
medewerkers in onze kantoren, en de 
voortdurende evolutie van het aantal 
stagiairs, wat wijst op een groeiende 
belangstelling voor het beroep.

Gemiddelde samenstelling van een 
gerechtsdeurwaarderskantoor in België in 2011

2009 2010 2011
Stagiairs 40 89 134

kandidaat-gerechtsdeurwaarders 407          330* 335*

Bedienden 2161 2224 2326

S-Totaal 2608 2643 2795

326 
kantoren

319 
kantoren

322 
kantoren

Gerechtsdeurwaarders 531

TOTAAL 3326

*Actieven 

In 2011 zijn de gerechtsdeurwaarders en hun medewerkers met 3326. 

335
kandidaat-gerechtsdeurwaarders

134 stagiairs

2.326
bedienden
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“EEN BETERE 
CENTRALISATIE 
VAN NUTTIGE 
GEGEVENS 
MOGELIJK 
MAKEN”

TOEGANKELIJKHEID
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Het 
centraal 
bestand  
van berichten 
De wet van 29 mei 2000 voorzag de 
centralisatie van het beheer van de 
berichten. Voorgaande initiatieven waren 
niet succesvol gebleken. Sinds september 
2009 hebben de NKGB en Justitie het 
project nieuw leven ingeblazen. Dit 
werd bekroond met de oprichting van 
een Centraal Bestand van berichten van 
beslag, delegatie, overdracht en collectieve 
schuldenregeling, dat op 29 januari 2011 
in werking is getreden. 

Het Centraal Bestand betreft een 
elektronische gegevensverzameling die 
tegelijk zoveel méér is dan een gewone 
databank.

•   In de eerste plaats betreft het een 
gecentraliseerd register waarin alle 
informatie aangaande het beslag, de 
delegatie, de loonoverdrachten en de 
collectieve schuldenregelingen in hoofde 
van de rechtsonderhorigen vervat ligt.

Voorheen werd deze nuttige 
informatie op een bijzonder diffuse 
en gedecentraliseerde wijze aan het 
publiek aangeboden op de griffies van 
de rechtbanken van eerste aanleg, en dit 
in de zogenaamde beslagtrommels.

    Het betrof een manueel bijgehouden 
klassement van fiches, dat een 

Enkele cijfers 

In 2011 verplaatsten de gerechtsdeurwaarders zich meer dan 2.100.000 keer naar 
de rechtsonderhorigen.

In 2011 consulteerden meer dan 1.050.000 personen 
de kantoren in het land.
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onvolledig en onoverzichtelijk geheel 
vormde en als bron van vele materiële 
vergissingen een doorn in het oog was 
van talrijke gerechtelijke actoren.

Daarbij was deze informatie 
gedecentraliseerd aangezien zij 
zich groepeerde per gerechtelijk 
arrondissement, zodat de praktische 
problemen niet van lucht waren, 
bijvoorbeeld in geval van verhuis van 
een debiteur.

•   Het Centraal Bestand werd tevens 
opgericht vanuit een sociaal perspectief. 

Aangezien de verschillende 
gebruikersgroepen een coherent beeld 
wordt geschetst van de financiële 
situatie van een schuldenaar, biedt 
het Centraal Bestand een welkome 
leidraad aan de betrokken partijen 
om te oordelen of een bepaalde 
uitvoeringsmaatregel ten aanzien van 
deze persoon opportuun is.

Derwijze kan de gerechtelijke actor een 
procedure- en kostenefficiënte keuze 
maken en de hulpbehoevende beter 
begeleiden.

Het Centraal Bestand zal op termijn ook 
toelaten de armoede beter in kaart te 
brengen.

•   Dit brengt ons bij de functie van het 
Centraal Bestand als beleidsinstrument.

De wetgever voorzag daarbij 
uitdrukkelijk een rol als 
beleidsinstrument voor het Centraal 
Bestand. Er werd immers wettelijk 
voorzien in de mogelijkheid om 
statistieken uit het Centraal Bestand te 
halen die vervolgens op het niveau van 
de wetgevende kamers of de uitvoerende 
macht kunnen worden aangewend om 
nieuwe, meer efficiënte beleidskeuzes te 
schragen.

MINNELIJKE 
INVORDERING 
van schulden. Het behoort toe aan de 

gerechtsdeurwaarder in te grijpen in een 

situatie van overmatige schuldenlast en te 

vermijden dat het geschil aanhangig wordt 

gemaakt bij het gerecht.

Als er geen oplossing gevonden wordt, kan 

hij, indien nodig, overgaan tot gerechtelijke 

invordering. Zo vormt hij – in het belang 

van de betrokken partijen – de enige 

tussenpersoon die zowel minnelijk als 

gerechtelijk kan optreden. 
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Structuur 

Het Centraal Bestand van berichten bevat 
een massa informatie, die vaak van zeer 
gevoelige aard is. Om deze reden werd 
enerzijds de toegang tot het Centraal 
Bestand beperkt en aan voorwaarden 
onderworpen, anderzijds voorzag de 
wetgever in een objectief toezicht op de 
werking ervan door de oprichting van een 
Beheers- en toezichtscomité.

Beperkte toegang

De wet heeft slechts voorzien in een 
beperkt aantal groepen gebruikers die 
rechtstreeks toegang hebben tot de 
berichten in het Centraal Bestand, en dit 
volgens een piramidale structuur:

•  De gerechtsdeurwaarders, via de NKGB;
•  De notarissen, via de KFBN;
•   De advocaten, via de OVB en de OBFG 

of de griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg ;

•  De griffies, via de FOD Justitie;
•   De federale ontvangers, via de FOD 

Financiën;

De schuldbemiddelaars die geen van 
bovenmelde hoedanigheid hebben, 
verkregen een onrechtstreekse toegang, 
en dienen zich tot op heden tot de griffie 
te wenden.

Het afgelopen jaar hebben zich nog 
andere belanghebbende partijen bij de 
Nationale Kamer gemanifesteerd die 
toegang tot het Centraal Bestand wensten, 
zoals de Kansspelcommissie en de niet-
federale ontvangers. 

Hiertoe dient uiteraard in een wettelijk 
kader te worden voorzien.

Om een raadpleging te kunnen doen van 
het Centraal Bestand van berichten, dient 
een gebruiker steeds over een bepaalde 
finaliteit te beschikken, zodat consultaties 
naar goeddunken of uit nieuwsgierigheid 
vermeden worden.

Het Beheers- en 
toezichtscomité

De Nationale Kamer werd immers 
wettelijk belast met het beheer van het 
Centraal Bestand van berichten, terwijl 
het Beheers- en Toezichtscomité met 
de rol van “ eerstelijnsorgaan ” werd 
bedacht en veeleer controle uitoefent en 
adviezen verleent inzake de naleving van 
de wettelijke bepalingen,  een budgettair 
toezicht houdt, de ter zake relevante 
informatie kan opvragen en jaarlijks een 
verslag uitbrengt.

Het Comité werd samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de verschillende 
beroepsgroepen, de Privacycommissie, 
de Nationale Bank van België en een 
bedrijfsrevisor.

Voor een gedetailleerde bespreking van de 
werking van dit orgaan wordt u verwezen 
naar haar eerste jaarverslag dat in april 
2012 verschenen is.
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Consultatie / registratie

De Nationale Kamer is verantwoordelijk 
voor het algemeen beheer van 
het Centraal Bestand en is de 
‘  verantwoordelijke ‘ de verwerking van 
de gegevens in de zin van de Privacywet. 
Zij wordt ook wel de “Houder van het 
Bestand” geheten.

De input van de berichten wordt door de 
gebruiker zelf verricht en valt bijgevolg 
onder diens verantwoordelijkheid. Thans 
is de registratie van de berichten kosteloos 
en blijft deze wettelijk voorbehouden aan 
de griffiers en de gerechtsdeurwaarders. 

De consultatie van de berichten werd 
aan een retributie onderworpen en bij 

Ministerieel Besluit van 29 januari 2011 
vastgelegd op een bedrag van vier euro, 
dat jaarlijks geïndexeerd wordt. Enkel de 
federale overheidsdiensten kunnen de 
berichten kosteloos consulteren. 

De Nationale Kamer staat in voor 
de organisatie en de inning van deze 
retributie. Deze inkomsten dient ervoor 
te zorgen dat het Centraal Bestand 
voortdurend technisch kan verfijnd 
worden en een mogelijke uitbreiding 
ervan op termijn kan gefinancierd 
worden. Het betreft dan ook een 
kostendekkende regeling, waarbij elke 
vorm van winstbejag uitgesloten is.

BETEKENING
Scheiding, te vereffenen schuld, 

oplossing van een burengeschil, 

betwisting van vaderschap, 

snelheidsovertreding. Een 

gerechtsdeurwaarder kan allerlei 

soorten vonnissen betekenen. 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 hem over zijn rechten 

en plichten, met name over de 

beroepstermijnen.
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Toekomstperspectief

We kunnen stellen dat de voordelen van 
een transparante, maar goed beveiligde 
‘ solvabiliteitsdatabank ’ talrijk zijn. 
Daarbij zijn de mogelijkheden met een 
dergelijk Centraal Bestand in principe 
eindeloos. 

In de toekomst dient de aandacht dan ook 
gevestigd te worden op het belang van een 
wetgevend initiatief.

Noden

•   Zoals te verwachten was van een 
dergelijk omvangrijk project –
gebaseerd op een intussen verouderde 
wet–, werden in 2011 bij de diensten 
van de NKGB veel pijnpunten 
gemeld, veelal over de praktische 
implicaties van de wettelijke regels 
op de gerechtsdeurwaarderspraktijk. 
Sommige wettelijke voorschriften uit 
de wet van 29 mei 2000 bleken immers 
weinig efficiënt en administratief 
moeilijk haalbaar.

•   Er werd reeds benadrukt dat de NKGB 
tijdens het jaar 2011 veel interesse van 
andere instellingen mocht ontwaren 
die door de wetgever niet opgenomen 
waren als gebruiker van het Centraal 
Bestand.

•   Tenslotte bestaat er nog tal van weinig 
toegankelijke, doch nuttige informatie 
die een nog duidelijker beeld zou 
kunnen scheppen van de financiële 
situatie van een rechtsonderhorige en 

derhalve naadloos in de filosofie van het 
Centraal Bestand past.

Initiatief

In november 2011 werd het amendement 
nr. 6 ingediend bij het wetsvoorstel 
houdende diverse bepalingen 
inzake werklastvermindering en 
informatiseringsvooruitgang binnen 
Justitie dd. 13/10/2011.

Het amendement bevatte een quasi-
herschrijving van de wet van 29 mei 2000 
en voorzag in talrijke uitbreidingen van 
het Centraal Bestand, waaronder:

•   De opname van de berichten van 
faillietverklaring;

•   De opname van de berichten van 
gerechtelijke reorganisatie;

•   De opname van de berichten van 
protest, waarbij de Nationale Kamer als 
centrale depositaris zou optreden;

•   Toegang tot het Bestand voor de niet-
federale ontvangers:

•   Creatierecht voor alle 
schuldbemiddelaars;

•   Creatierecht voor de notarissen;
•   Speciale connecties voor de 

Kansspelcommissie en de rechtbanken 
van koophandel.

Thans is het wetsvoorstel nog steeds 
hangende in de Kamer.
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“ EEN 
BEHEERSTE 
TOEGANG TOT DE 
DATABANKEN ”

NETWERK
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Ontstaan van 
de 
e-gerechtsdeur-
waarder
Sinds april 2010 is de Nationale 
Kamer resoluut de elektronische weg 
ingeslagen door een informaticasysteem 
in te richten dat bedoeld was als 
sokkel voor de oprichting van het 
“e-gerechtsdeurwaarder”-platform. 
Dit platform wilde het beroep voorzien 
van een geavanceerd en beveiligd 
systeem dat nuttig zou zijn voor 
de gerechtsdeurwaarders in hun 
beroepspraktijk.

In dit licht ontstond het C.I.A.-project 
(Central Identification & Authentication).  

De ICT-partner van de Nationale 
Kamer heeft zich aldus gewijd aan de 
uitbouw van een centraal systeem dat 
voornamelijk de identificatie (door 
middel van digitale certificaten van de 
elektronische identiteitskaart e-ID, het 
rijksregisternummer en de pincode van 
de e-ID) en de authenticatie (door 
middel van een systeem van beheer van 
de gebruikers dat de rol en functie van 
iedere gebruiker registreert) behelsde 
van de gerechtsdeurwaarders 
en hun medewerkers (personeel, 

kandidaat-gerechtsdeurwaarders) die 
over toegang tot het elektronisch 
platform beschikten. 

Dit project diende eveneens een luik 
“machtiging” te integreren om de toegang 
te regelen tot de toepassingen die 
beschikbaar zijn op dit platform.

Dit is sinds einde 2010 in werking en 
biedt reeds verschillende diensten aan de 
kantoren van het land. 

Het systeem is ontworpen met het 
oog op een voortdurende evolutie. De 
huidige online geplaatste modules 
zullen geleidelijk aan worden aangevuld 
naargelang de behoeften van het 
beroep (verbetering van verouderde 
werkmethodes, elektronische toegang tot 
nieuwe databanken) en de evolutie op 
wetgevend vlak (nieuwe bevoegdheden 
voor de gerechtsdeurwaarders of voor 
de Nationale Kamer), dit alles rekening 
houdend met de juridische en technische 
haalbaarheid van de digitalisering van 
sommige gerechtelijke opdrachten.
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De toepassingen beschikbaar 
in 2011

Momenteel biedt het platform 
e-gerechtsdeurwaarder twee soorten 
diensten aan: één met betrekking tot 
de elektronische en beveiligde toegang 
tot officiële databanken waarvan de 
raadpleging wettelijk geregeld is; en de 
andere met betrekking tot de uitoefening 
van sommige wettelijke opdrachten van 
de gerechtsdeurwaarder. 

De raadpleging van 
databanken

Het Rijksregister

De wet van 8 augustus 1983 tot regeling 
van een Rijksregister van de natuurlijke 
personen (artikel 5) en het koninklijk 
besluit van 16 mei 1986 waarbij aan 
de gerechtsdeurwaarders toegang 
wordt verleend tot het Rijksregister 
van de natuurlijke personen, laat de 
gerechtsdeurwaarder toe bepaalde 
inlichtingen uit dit register te raadplegen 
op voorwaarde dat de uitgevoerde 
opzoeking noodzakelijk is voor de 
uitvoering van de taken waarvoor hij 
bevoegd is.

De hoofddoelstelling van een dergelijke 
opzoeking is uiteraard de wettelijke 
woonplaats van een persoon, waarvoor 
een akte bestemd is, met zekerheid 
te kunnen bepalen. Deze informatie 
is werkelijk essentieel voor de 
gerechtsdeurwaarder nu ze bijdraagt tot 
de juridische betrouwbaarheid van zijn 
tussenkomst.

Hij vervult immers een veelheid aan 
gerechtelijke en buitengerechtelijke 
opdrachten, waarvan het succes 
afhangt van de juiste lokalisatie van 
de persoon die het voorwerp uitmaakt 
van zijn tussenkomst: zowel bij een 
gedinginleidende dagvaarding, als bij het 
betekenen van verschillende exploten in 
het kader van een uitvoeringsprocedure.

Langs deze weg beschikt de 
gerechtsdeurwaarder eveneens over 
de mogelijkheid kennis te nemen van 
bepaalde informatie die nuttig kan zijn in 
het kader van het dossierbeheer (zie tabel 
hiernaast).

Deze toegang, die oorspronkelijk enkel 
“in papieren vorm” georganiseerd was, 
neemt vandaag de vorm aan van een 
elektronische raadpleging online. Deze 
ommekeer was nodig om evidente 
redenen als een gemakkelijke en snelle 
toegang tot de betreffende informatie.

Te dien einde heeft de Nationale Kamer 
een bijzondere aanvraag1 moeten 
indienen bij de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer (Sectoraal Comité van het 
Rijksregister), in overeenstemming met 

1   Aanvraag geformuleerd door de Nationale Kamer 
van Gerechtsdeurwaarders van België, in eigen naam 
en in naam van haar leden, teneinde toegang te 
verkrijgen tot informatie uit het Rijksregister en het 
rijksregisternummer te gebruiken met het oog op, meer 
bepaald, de uitvoering van de artikelen 139 en 140 van de 
hypotheekwet, de deelname aan het project Phoenix en de 
ontwikkeling van het systeem “e-gerechtsdeurwaarder”. 
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artikel 31bis van de wet van 8 december 
1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens. Deze 
aanvraag mondde uit in een machtiging 
waarvan de technische modaliteiten 
werden vastgelegd in de beslissing RN nr. 
06/2006 van 1 maart 2006.

De volgende fase van deze centralisatie 
van informatie zou betrekking moeten 
hebben op een elektronische toegang 
tot het Vreemdelingenregister en tot de 
Kruispuntbank der Ondenemingen voor 
wat betreft de rechtspersonen, en dit 
via ditzelfde “e-gerechtsdeurwaarder”-
platform.

Toegankelijke informatie

Bevolkingsregister en 
vreemdelingenregister Rijksregister

Naam en voornaam ü ü

Rijksregisternummer ü ü

Geboorteplaats en datum ü ü

Geslacht ü ü

Hoofdverblijfplaats ü ü

Plaats en datum van overlijden ü ü

Beroep ü ü

Burgerlijke Stand ü ü

Gezinssamenstelling ü ü

De Directie Inschrijvingen 
Voertuigen

Artikel 6, §2, 10° van het koninklijk 
besluit van 20 juli 2001 betreffende de 
inschrijving van voertuigen organiseert 
de toegang tot de D.I.V. voor de 
gerechtsdeurwaarder als volgt: 

“ De doeleinden waarvoor de 
persoonsgegevens van het repertorium 
mogen worden verwerkt, zijn: 

10° het bewarend beslag en de 
tenuitvoerlegging op motorvoertuigen en 
aanhangwagens ”.

Deze toegang verleent aldus de 
mogelijkheid aan de gerechtsdeurwaarder 
kennis te nemen van eventuele 
voertuigen, ingeschreven op naam van 
de rechtsonderhorige, voor zover deze 
raadpleging geschiedt in het licht van één 
van de wettelijk bepaalde doelstellingen.

Een dergelijke informatie is waardevol in 
een uitvoeringsprocedure, aangezien ze de 
gerechtsdeurwaarder informeert over één 
van de facetten van het vermogen van een 
rechtsonderhorige en over de eventuele 
mogelijkheid het voertuig of de voertuigen 
waarvan hij eigenaar zou zijn, in beslag te 
nemen. 
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Op dezelfde wijze als voor het 
Rijksregister, drong  de vraag om een 
vereenvoudigde toegang tot de gegevens 
uit deze databank zich op. De Nationale 
Kamer heeft hiertoe een aanvraag1  gericht 
aan het Sectoraal Comité voor de Federale 
Overheid die positief werd beantwoord 
(zie Beraadslaging AF nr. 11/2010 van 10 
juni 2010), mits enkele voorwaarden van 
veelal technische aard.

Uitvoering van wettelijke 
opdrachten

De eerste toepassing die in dit licht online 
werd geplaatst, was het centraal bestand 
van berichten van beslag, delegatie, 
overdracht en collectieve schuldenregeling 
waarvan sprake in het vorig punt.

1   Vraag tot toelating van de Nationale Kamer van 
gerechtsdeurwaarders met het oog op toegang tot 
gegevens uit de databanken van de FOD Mobiliteit en 
Vervoer.

De oprichting van een dergelijk 
gecentraliseerd en gedematerialiseerd 
bestand heeft uiteraard een impact gehad 
op technisch vlak voor wat betreft de 
bescherming van de gegevens, de controle 
van de gebruikers en de traceerbaarheid 
van de raadplegingen.

Om aan deze verschillende vereisten 
te voldoen, heeft de Nationale Kamer 
ervoor gekozen het systeem van 
identificatie en authenticatie van het 
‘ e-gerechtsdeurwaarder ’-platform 
zo te gebruiken, dat het de 
gerechtsdeurwaarders een geïntegreerde 
en gecentraliseerde oplossing biedt die 
hen toelaat hun wettelijke verplichtingen 
uit de wet van 29 mei 2000 (recht op 
neerlegging, wijziging, schrapping 
en raadpleging van de berichten) te 
vervullen.

TENUIT-
VOERLEGGING
Naar aanleiding van een beslissing van 

een rechtbank, een dwangschrift van een 

administratieve overheid of een authentieke 

notariële akte, kan de gerechtsdeurwaarder 

gelast worden om een beslissing ten uitvoer te 

leggen op basis van een uitvoerbare titel. Het 

kan gaan om de verplichting een som geld te 

betalen of om andere verplichtingen te vervullen, 

zoals de uitvoering van herstellingswerken als 

gevolg van een slecht uitgevoerde werf.
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Gekoppelde toepassing
in 2011

Toegang van de 
gerechtsdeurwaarder tot 
bepaalde databanken in het 
kader van hun wettelijke 
opdrachten

Het identificatie- en authenticatiesysteem 
moet eveneens voorzien in een aparte 
toegang tot de ene of de andere module, 
beschikbaar op het elektronisch platform.

Dit is vandaag het geval voor de bestaande 
professionele relaties tussen de Nationale 
Kamer van gerechtsdeurwaarders 
en de Vlaamse Gemeenschap via 
de centraliseringsinstantie DIAM, 
met wie een gecentraliseerd beheer 

van de invorderingsdossiers inzake 
onroerende voorheffing, belasting op 
inverkeersstelling en bijdragen voor het 
Vlaams Zorgfonds, werd georganiseerd. 

Zo worden de dossiers van VLABEL via 
het systeem evenredig verdeeld onder 
de verschillende territoriaal bevoegde 
en als dusdanig door het systeem 
geïdentificeerde gerechtsdeurwaarders.

Gezien de elektronische toegang 
tot de verschillende databanken 
waarvoor de gerechtsdeurwaarders 
een wettelijk bevoorrechte toegang 
hebben verkregen als gerechtelijk 
ambtenaar, nog niet algemeen is, zal het 
“e-gerechtsdeurwaarder”-platform zich 
nog moeten ontwikkelen.

Zoals voor de bestaande toepassingen 
het geval is geweest, zal de overgang van 
de “papieren” naar de elektronische weg 
steeds vereisen dat de Nationale Kamer 
systematisch de toelating dient te vragen 
van de Commissie voor de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer. Deze zal 
de wettelijke grondslag van de aanvraag 
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onderzoeken, evenals de finaliteit 
waarvoor de elektronische toegang 
vereist is, de proportionaliteit van de 
vooropgestelde maatregel ten aanzien van 
de aard van de geraadpleegde gegevens en 
hun eventueel gebruik in een welbepaald 
dossier, de duur en de frequentie van de 
gevraagde toegang, de bewaartermijn van 
de gegevens, en aspecten van beveiliging 
van de gecreëerde verbinding (beveiliging 
van de stroom van gegevens, identificatie 
en authenticatie van de gebruikers, 
controle en traceerbaarheid van de 
uitgevoerde opzoekingen, controle van het 
beoogde doel …).

Dit zal meer bepaald het geval zijn voor 
de databanken waartoe de wetgever de 
gerechtsdeurwaarder toegang verleent 
om het actief (zie tabel hieronder) en 

het passief (zie tabel hiernaast) van het 
vermogen van de rechtsonderhorige te 
kunnen bepalen.

Deze wettelijke en gereglementeerde 
toegang speelt een belangrijke rol bij de 
wettelijke opdrachten toevertrouwd aan 
de gerechtsdeurwaarder zowel omwille 
van kosten- als proceseconomische 
redenen. 

Een digitalisering van de raadpleging van 
deze gegevens zal de professionaliteit - 
die van iedere actor van justitie verwacht 
wordt in zijn beroepsuitoefening - alleen 
maar verhogen. Zo zal het niet alleen 
gemakkelijker zijn de geldigheid van 
aanvragen tot raadpleging na te gaan, 
maar ook de traceerbaarheid ervan te 
waarborgen. 

Actief
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Register van huwelijksvermogensstelsels ü ü

Scheepsregister ü

Luchtvaartregister ü

Kruispuntbank van de sociale zekerheid ü

Kadastrale legger ü

Hypotheekregister ü

Registratieregister ü
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Passief 
Verbintenis-

sen met be-
trekking tot 
onroerende 

goederen

Betalings-
achter-

stand

Register van de hypotheekbewaarder ü

Register van landbouwvoorrechten ü

Publicatie van protesten ü

Publicatie van wanbetalingen van kredieten ü

Fiscale notificatie ü

Sociale notificatie ü

TOEGANKELIJK-
HEID
Ieder burger kan rechtstreeks beroep doen 

op de diensten van de gerechtsdeurwaarder.

De gerechtsdeurwaarder voert de 

beslissingen uit die worden genomen door de 

rechtbanken. Als ministerieel en openbaar 

ambtenaar is hij verplicht in te gaan op 

verzoeken voor gerechtelijke tussenkomsten 

en is hij gehouden tot het beroepsgeheim. 

DUIDELIJKHEID
Officiële tarieven: de rechtsonderhorige 

moet geen willekeurige tarieven vrezen, 

want de kosten voor de gerechtelijke 

prestaties van de gerechtsdeurwaarders 

zijn vastgesteld bij K.B. van 30 november 

1976.
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“ EEN JUIST 
EVENWICHT 
TUSSEN EEN 
ECONOMISCHE 
EN SOCIALE 
ROL ”

BEVOEGDHEDEN
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De NKGB

De Nationale Kamer

De Nationale Kamer van 
gerechtsdeurwaarders van België (NKGB) 
bestaat uit alle gerechtsdeurwaarders van 
het land. 

Dit aantal bedroeg in 2011, 531. 

De NKGB heeft rechtspersoonlijkheid.

De zetel is gelegen te 1060 Brussel, Henri 
Jasparlaan 93. 

Haar taken zijn opgesomd in artikel 550 
van het Gerechtelijk Wetboek.

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 een 
minnelijke schikking aan te bevelen. Ook 
het belang van het informeren van haar 
leden en de permanente vorming, is een 
van haar prioriteiten.

Ze is niet bevoegd op disciplinair vlak. De 
toepassing van enige tuchtmaatregelen 
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 vertegenwoordigingsorgaan dat 
instaat voor het dagelijks beheer, het 
Directiecomité.

Aantal gevolgde 
opleidingen in 2011

(Colloquium, studiedag, conferentie, 
congres) 

2 Gevolgde 
opleidingen
20%

1 Gevolgde 
opleiding
19%4 Gevolgde 

opleidingen
23%

0 Gevolgde 
opleiding
5%

5 Gevolgde 
opleidingen

12%

3 Gevolgde 
opleidingen

21%
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De Vaste Raad

Het Directiecomité

Dit orgaan kan bepaalde voorrechten 
uitoefenen die zijn toegekend aan de 
Nationale Kamer, met name waken over 
de uniformiteit van het tuchtrecht 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 2011 kwam de Vaste 
Raad 9 keer bijeen 
(5 gewone vergaderingen 
en 4 buitengewone 
vergaderingen).

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 de andere 
juridische beroepen.

Ze beheren de gangbare zaken en regelen 
– indien mogelijk via bemiddeling – 
geschillen van professionele aard tussen 

gerechtsdeurwaarders van verschillende 
arrondissementen.

Ze staan met mevrouw Muriel GEUDIN, 
directeur administratieve zaken, in voor 
het beheer van de diensten die gevestigd 
zijn op de zetel van de Nationale Kamer.

MURIEL
GEUDIN
DIRECTEUR 
ADMINISTRATIEVE 
ZAKEN
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De Franstalige juridische dienst wordt 
verzorgd door de heer Nicolas DECOCK 
en de Nederlandstalige door mevrouw 
Charissa VOET. 

In 2011 kwam het 
Directiecomité officieel 
14 keer samen en 
woonden de leden van het 
Directiecomité meer dan 
200 vergaderingen bij. 

De Arrondissementskamers 

Er zijn 26 lokale kamers – bijgevolg 
evenveel als er gerechtelijke 
arrondissementen zijn.

Ze zijn bevoegd op tuchtrechtelijk vlak.

Hun taken zijn vastgelegd in artikel 542 
van het Gerechtelijk Wetboek. 

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:

•   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;

•   de tuchtstraffen toepassen die 
onder zijn bevoegdheid vallen, en de 
Procureur des Konings inlichten over de 
feiten die naar zijn oordeel aanleiding 
zouden kunnen geven tot tuchtstraffen 

die buiten de bevoegdheid van de Raad 
vallen;

•   de hem voorgelegde 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;

•   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 richten 
tot de syndicus van de Raad van de 
Arrondissementskamer waarvan de 
betrokken gerechtsdeurwaarder afhangt.
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De permanente 
commissies 
Deontologie – Derdenrekening 

Onder de vleugels van de Nationale 
Kamer voor gerechtsdeurwaarders, waken 
meer bepaald twee commissies over de 
naleving van morele en ethische principes, 
evenals  de goede praktijk binnen het 
beroep.

De Commissie voor deontologie en de 
Commissie Derdenrekening.

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.

Bovendien moeten de leden voldoen 
aan bepaalde criteria inzake leeftijd, 
anciënniteit en moraliteit.

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

De belangrijkste opdrachten van deze 
Commissie zijn de volgende: 

Wetgevende opdracht 

De Commissie heeft de taak voorstellen 
te formuleren die tot doel hebben de 
bestaande deontologische regels die 
opgenomen zijn in de Deontologische 
Code, te wijzigen, aan te passen of aan te 
vullen in functie 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 puren. De formulering van deze regels 
zal, zoals vroeger, formeel goedgekeurd 
moeten worden door de Vaste Raad.

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.

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.

VERANTWOOR-
DELIJKHEID
DE GERECHTSDEURWAARDER IS 
PERSOONLIJK AANSPRAKELIJK 
IN GEVAL VAN PROFESSIONELE 
FOUT

Commissie 
‘ Derdenrekening ’
Sedert drie jaar moet elke 
gerechtsdeurwaarder over een 
derdenrekening beschikken. Deze 
rekening heeft tot doel de ontvangen 
gelden die voor derden bestemd zijn, 

gescheiden te houden van elk ander 
element van zijn eigen vermogen.

De derdenrekening biedt volgende extra 
bescherming:
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Tucht

Iedere gerechtsdeurwaarder die de 
deontologische regels van zijn beroep 
overschrijdt, stelt zich mogelijk bloot aan 
tuchtstraffen die opgelegd worden:

•   hetzij door de Raad van de 
Arrondissementskamer: terechtwijzing, 
verwittiging, blaam, niet-toelating tot 
de raad van de arrondissementskamer 
en tot de vaste raad van de Nationale 
Kamer.

•   hetzij door de bevoegde rechtbank van 
eerste aanleg: schorsing, afzetting, 
of veroordeling tot betaling van een 
administratieve boete.

 Elke partij die een klacht heeft tegen een 
gerechtsdeurwaarder wegens het niet 
naleven van de wettelijke bepalingen in 
de uitoefening van zijn ambt, kan zich 
richten tot de Voorzitter ( = de Syndicus) 
of de Verslaggever van de Raad van de 
Arrondissementskamer waarvan de 
betrokken gerechtsdeurwaarder deel 
uitmaakt.

•   ze mag nooit een negatief saldo 
vertonen;

•   ze mag nooit dienen tot zakelijke 
zekerheid;

•   er mag nooit enige vorm van krediet aan 
verbonden worden;

•   er mag geen enkele kredietkaart of 
andere bankkaart aan verbonden 
worden;

•   iedere vorm van domiciliëring of 
terugkerende betaling is uitgesloten.

Deze professionele waarborg gaat gepaard 
met de jaarlijkse verplichting voor elkeen 
om een verklaring betreffende hun 
boekhoudkundige situatie op te stellen, 
medeondertekend door een externe 
accountant.

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.
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Klachten
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Terechtwijzing 

Enkele censuur 

Censuur met berisping 

Verbod tot toetreding tot de Raad 
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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, voor zover de schade niet het 
resultaat is van overmacht.

Hij handelt in de 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.

Enkele cijfers 

In 2011 werden inzake burgerlijke beroepsaansprakelijkheid 88 dossiers geopend.

In 2011 bedroeg het percentage schadegevallen inzake 
de polis voor beroepsaansprakelijkheid 0,0 %.
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Profiel van het beroep 

Evolutie van de gemiddelde leeftijd 
van de gerechtsdeurwaarders 

Gemiddelde leeftijd van de 
gerechtsdeurwaarders in 2011
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Verhouding mannen/vrouwen die het 
beroep uitoefenen

Gemiddeld aantal 
gerechtsdeurwaarders binnen de 
kantoren 

Vrouwen
13% (71)

Mannen
87% (460)

Uitoefening als natuurlijke persoon
183

Uitoefening in vennootschap 
348

0 vennoot:
47 %

5 vennoten en meer :
2 %

2 vennoten:
14%

1 vennoot:
22%

4 vennoten :
5 %

Uitoefening als natuurlijke persoon 
vs. uitoefening als rechtspersoon 

3 vennoten:
10%
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Nederlands 
56%

298 (37 vrouwen-261 mannen)

Frans
44%

233 (34 vrouwen – 199 mannen)

Anciënniteit op nationaal niveau 

Aantal gerechtsdeurwaarders per arrondissement

0-5 jaar 5-10 jaar 10-20 jaar 20-30 jaar 30-40 jaar meer dan 
40 jaar
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“ HANDELEN 
IN HET 
BELANG 
VAN DE RECHTS-
ONDERHORIGE ”

REGLEMENTERING
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Toegang
tot het beroep
De toegang tot het beroep van 
gerechtsdeurwaarder is strikt 
gereglementeerd, niet in het minst 
omwille van de steeds toenemende 
complexiteit van zijn activiteiten.

De benoemingsvereisten

Overeenkomstig artikel 510 van 
het Gerechtelijk Wetboek dient een 
gerechtsdeurwaarder:

•  25 jaar oud te zijn;
•   Een diploma van doctor of licentiaat 

(Master) in de rechten te bezitten;
•   Een getuigschrift van goed gedrag en 

zeden te kunnen voorleggen;
•   Een ononderbroken gehomologeerde 

stage van twee jaar te hebben 
doorgemaakt zonder onderbreking.

Voorts moet de gerechtsdeurwaarder 
de Belgische nationaliteit bezitten  
ingevolge de werking van artikel 10 van de 
Grondwet en de vrijstelling die door het 
Gemeenschapsrecht wordt voorbehouden 
aan beroepsactiviteiten waarmee het 
openbaar gezag gemoeid is. 

Van stagiair tot kandidaat-
gerechtsdeurwaarder

Het Koninklijk Besluit van 30 juni 1993 
bepaalt het verloop van de stage en de 
homologatie ervan.

De stagiair moet stage lopen bij één of 
meerdere gerechtsdeurwaarders die het 
beroep als titularis uitoefenen sinds ten 
minste drie volledige jaren. 

De stagiair moet – met aandacht voor de 
sociale en economische rol – er kennis 
verwerven van, meer bepaald: 

•   de rechten en plichten van de 
gerechtsdeurwaarder; 

•   zijn boekhoudkundige, fiscale, 
verzekerings- en tariefgebonden en 
deontologische verplichtingen;

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

Na verloop van minstens twee 
ononderbroken jaren, kan de stagiair zich 
inschrijven voor het homologatie-examen, 
dat bestaat uit een mondelinge proef die 
twee maal per jaar georganiseerd wordt 
op de zetel van de Nationale Kamer van 
gerechtsdeurwaarders. 

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 
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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.

Deze laatste kan vanaf dan solliciteren 
voor een vacante betrekking, met 
eerbiediging van de bepalingen van artikel 
512 van het Gerechtelijk Wetboek of een 
titularis -gerechtsdeurwaarder vervangen 
mits naleving van de vormvereisten 
voorgeschreven door de artikelen 524 en 
volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

Aantal nieuwe stagiairs per jaar
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Slaagpercentage van de homologatietests van de 
Nederlandse stage (2009-2011)

Slaagpercentage van de homologatietests van de 
Franstalige stage (2009-2011)

Enkele cijfers

Geslaagd
56%

Verdaagd
44%

Niet deelgenomen 
0%

Geslaagd
32%

Verdaagd
62%

Benoemingen* 0

Opschorting van benoeming 0

Intrekking van benoeming 7

Ontslagen 0

Overlijdens 4

* Er waren geen benoemingen als gevolg van het feit dat er geen regering was.

Niet deelgenomen 
6%
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Recente 
ontwikkelingen  
van het beroep 
van gerechts-
deurwaarder

Onderwerping aan de btw

Na een maandenlange politieke impasse 
in een bijzonder moeilijk economisch 
klimaat wenste de Regering-Di Rupo I 
geen tijd te verliezen met het realiseren 
van nieuwe inkomsten en het invoeren 
van talrijke besparingsmaatregelen.

Begin december 2011 werd de Nationale 
Kamer ingelicht dat het regeerakkoord 
zou voorzien in de BTW-plichtigheid van 
gerechtsdeurwaarders en notarissen vanaf 
1 januari 2012. 

De Nationale Kamer van 
gerechtsdeurwaarders heeft onmiddellijk 
gereageerd door hier akte van te 
nemen en te verklaren dat haar leden 
constructief zouden meewerken aan de 
nieuwe wetgeving met dien verstande 
dat er volledige klaarheid over de 

modaliteiten van de toepassing zou 
komen en dat er, gelet op het Wetboek der 
registratierechten, geen dubbele belasting 
zou zijn. 

Ondanks de herhaalde verzoeken werd 
de vraag voor een redelijke termijn van 
twee trimesters voor de invoering van de 
fiscale maatregel, geweigerd, zodat de 
gerechtsdeurwaarders slechts over een 
vijftiental dagen beschikten om de talrijke 
en ingrijpende maatregelen te nemen 
nodig om tijdig in regel te zijn.

De vroegere vrijstelling van btw-plicht 
voor gerechtsdeurwaarders op grond van 
artikel 44, § 1, 1° van het Wetboek van de 
belasting over de toegevoegde waarde, 
werd inderdaad opgeheven door artikel 
53 van de wet van 28 december 2011 
houdende diverse bepalingen (B.S. 30 
december 2011). 
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De vrijstelling van onderwerping aan 
de btw werd echter behouden voor de 
advocaten.

De NKGB heeft de mogelijke schending 
van het gelijkheidsbeginsel opgeworpen, 
nu de btw niet wordt ingevoerd voor 
alle juridische actoren, zodat sommige 
diensten, nu eens wel en dan weer niet 
onderworpen zijn aan btw, afhankelijk 
van wie de dienst verleent. 

Tot slot moet – in een sociaal en ethisch 
oogpunt – met spijt vastgesteld worden 
dat de verhoging van de erelonen 
van de gerechtsdeurwaarder met een 
btw-tarief van 21% de toegang tot 
justitie de facto bemoeilijkt en een 
bijkomende last betekent voor voor 
alle rechtsonderhorigen tijdens een 
tenuitvoerlegging, ook voor de minst 
gegoeden.

Teneinde een licht te werpen op de talrijke 
praktische problemen die veroorzaakt 
werden door deze maatregel –niet in het 
minst omwille van de specificiteit van 
het beroep-, veelvuldige contacten en 
bijeenkomsten georganiseerd tussen het 
Directiecomité en de BTW-Administratie. 

Momenteel heeft de btw-administratie 
twee officiële instructies bekend gemaakt 

(beschikbaar via Fisconet) bestemd voor 
gerechtsdeurwaarders, van 23 december 
2011 en 8 maart 2012.

Het Directiecomité heeft op zijn beurt, 14 
rondzendbrieven verspreid, een richtlijn 
en een aanbeveling opgesteld, die op 19 
januari 2012 werden gestemd door de 
Vaste Raad. Het comité heeft ook twee 
informatievergaderingen georganiseerd 
voor de leden. 

Europese projecten

Project EJE 

De Europese Commissie heeft beslist 
het project dat werd voorgesteld door 
het consortium bestaande uit Belgische, 
Franse, Duitse, Schotse, Hongaarse, 
Italiaanse, Luxemburgse, Nederlandse 
en Poolse gerechtsdeurwaarders in het 
kader van het programma ‘Civiel recht’, 
te weerhouden. Dit programma heeft tot 
doel:

•   initiatieven te subsidiëren ter 
bevordering van de justitiële 
samenwerking in burgerzaken,

•   barrières voor de goede werking van de 
burgerlijke procedures tussen Lidstaten 
weg te werken, 

Enkele cijfers 

De kost van de vrijstelling van btw van de gerechtsdeurwaarders en notarissen 
bedraagt 98 miljoen euro.

De kost van de vrijstelling van btw van de advocaten bedraagt 106 miljoen euro.
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 •   de toegang tot justitie te 
vereenvoudigen voor individuen en 
ondernemingen,

•   de contacten en de uitwisseling van 
gegevens tussen de gerechtelijke en 
administratieve autoriteiten en de 
juridische beroepen te versterken.

Een van de hoofddoelstellingen van 
dit project is inmiddels een feit: de 
oprichting en lancering van een website 
(www.europe-eje.com), beschikbaar in 
het Engels, Frans, Nederlands, Duits, 
Hongaars, Italiaans en Pools.

Deze site wil informatie verspreiden aan 
de Europese burger, de ondernemingen 
en juridische beroepsbeoefenaars, 
noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging 
van een rechterlijke beslissing op het 
grondgebied van een andere Lidstaten van 
de Europese Unie.

Momenteel is er slechts informatie 
beschikbaar over de lidstaten die partner 
zijn van het project, (Duitsland, België, 
Schotland, Frankrijk, Hongarije, Italië, 
Luxemburg, Polen, Nederland);  het 
einddoel bestaat erin informatie te 
vermelden over alle lidstaten van de 
Europese Unie. 

De informatie wordt aangeboden onder 
verschillende vormen:

•   Informatieve fiches: die de 
ondernemingen, burgers en juridische 
beroepsbeoefenaars informeren over de 
middelen die hen ter beschikking staan 
en de toepasselijke procedures voor het 
doen uitvoeren van een gerechtelijke 
beslissing in een andere lidstaat.

•   Een elektronische gids van 
gerechtsdeurwaarders in 
Europa: die toegang verschaft 
tot de contactgegevens van de 
gerechtsdeurwaarders die bevoegd zijn 
op het grondgebied van de plaats waar 
de maatregel uitgevoerd wordt. 

•   Recente Europese 
ontwikkelingen: over de 
vooruitgang van het project, de 
Europese wettelijke werkzaamheden 
met betrekking tot de uitvoering 
van gerechtelijke beslissingen, de 
rechtspraak van het Hof van Justitie van 
de Europese Unie, en over de nationale 
wettelijke initiatieven en rechtspraak 
die mogelijks interessant zijn voor de 
gerechtsdeurwaarders en de andere 
juridische beroepsbeoefenaars.

•   Dossiers: over bijzondere 
problematieken verbonden aan de 
uitvoering van gerechtelijke beslissingen 
in Europa.

Project EJS

In het kader van de oprichting van de 
ruimte van vrijheid, veiligheid en justitie 
en van de ontwikkeling van technieken 



van e-justitie, neemt de betekening 
van akten een  prioritaire plaats in de 
grensoverschrijdende relaties. Binnen de 
Europese Gemeenschap is de betekening 
van akten in het buitenland onderworpen 
aan de toepassing van de Verordening 
1393/2007 inzake de betekening en 
de kennisgeving in de lidstaten van 
gerechtelijke en buitengerechtelijke 
stukken in burgerlijke of in handelszaken, 
die verschillende wijzen van betekening 
van akten voorziet.

De tussenkomst van een juridisch 
beroepsbeoefenaar belast met de afgifte 
van de akten dient tot waarborg voor 
een goede werking van justitie en 
een verhoogde doeltreffendheid in de 
intracommunautaire relaties.

In het licht van deze afgelijnde 
doelstellingen werd een consortium 
opgericht tussen de Nationale 
Kamer van gerechtsdeurwaarders 
van Frankrijk, Nederland, België, 

Luxemburg, Hongarije en Estland met 
de steun van het Franse ministerie van 
justitie en de Internationale Unie van 
Gerechtsdeurwaarders.

Het project beoogt aldus de uitwisseling 
van gerechtelijke en buitengerechtelijke 
akten in Europa te bevorderen:

•   door zich te steunen op de werkwijze 
opgericht door de Verordening 
1393/2007 en meer bepaald de 
uitwisseling tussen de verzendende en 
ontvangende instanties;

•   door de wijze van overhandiging met de 
tussenkomst van een beroepsbeoefenaar 
inzake betekeningen (de 
gerechtsdeurwaarder) te promoten, om 
de juridische betrouwbaarheid van de 
goede afgifte van de akte te verhogen;

•   door nieuwe technologieën te 
gebruiken als versnellende en 
veiligheidsverhogende factor, in het 
belang van de rechtsonderhorige.

EUROPA
EEN GOEDE WERKING VAN 
JUSTITIE VERZEKEREN BINNEN 
DE INTRACOMMUNAUTAIRE 
RELATIES
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Kerncijfers 

Aantal akten ingeschreven in het burgerlijk 
repertorium per gerechtelijk arrondissement

Antwerpen 224.500

Aarlen 17.982

Brugge 91.239

Brussel 423.091

Charleroi 134.048

Dendermonde 100.113

Dinant 28.802

Eupen 5.355

Gent 105.562

Hasselt 106.830

Huy 31.508

Ieper 19.277

Kortrijk 74.597

Leuven 81.535

Liège 191.847

Marche-en-Famenne 14.898

Mechelen 60.459

Mons 106.617

Namur 60.581

Neufchateau 14.128

Nivelles 75.320

Oudenaarde 29.874

Tongeren 59.025

Tournai 57.203

Turnhout 78.348

Verviers 54.729

Veurne 19.379

Totaal 2.266.847
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Aantal akten in het burgerlijk repertorium 
ingeschreven per regio
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2007

2008

2009

2010

2011

Door de registratie 
ontvangen bedragen 

Cijfers met betrekking tot 
het jaar 2011

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

2011 12.993.450,00EUR

* In 2009, 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.

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

2011 77.522,00EUR

Aantal akten in strafzaken 
in 2011

524.676 

Betekend op verzoek van alle parketten 
van het land.
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Aantal protesten 

Aantal Publicaties  % Schrappingen %

2010 9.946 4790 48,16 % 5156 51,84%

2011 9.268 4814 51,94 % 4.454 48,06%

Cijfers inzake belastingen en btw 

Aantal akten voor directe belastingen: 271.531

Aantal akten voor btw: 65.340

Inningen in 2011 door de gerechtsdeurwaarders inzake directe belastingen (DB) 
en belasting op de toegevoegde waarde (btw) als gevolg van een procedure van 
tenuitvoerlegging.

Jaar DB BTW TOTAAL

2008 136.165.846,02 EUR  165.934.784,89 EUR 302.100.630,910  EUR   

2009  138.333.927,81 EUR 169.754.793,68 EUR  308.088.721,49  EUR  

2010 139.721.424,45 EUR 183.891.853,40 EUR 323.613.277,85 EUR

2011 163.062.165,00 EUR 167.350.001,00 EUR 330.412.166 EUR

1.264.214.796,25EUR

Deze bedragen werden geïnd door 251 gerechtsdeurwaarders in 
overeenstemming met 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 
gerechtsdeurwaarders), noch de betalingen die door de gerechtsdeurwaarders 
werden verricht buiten het IC/PC-systeem (niet-geïnformatiseerde oude 
aanslagen).

Cijfers in verband met geldboetes

2008 335.964.000

2009 342.386.000

2010 368.534.000  
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Economische 
en sociale 
barometer 

Aantal ondernemingen 1.065.203

Oprichting van ondernemingen 75.396

BVBA Starter 1.066

Continuïteit van ondernemingen – gerechtelijke reorganisatie 1.274

Faillissementen 10.224

Brussel 2.348

Vlaanderen 4.908

Wallonië 2.968

Verlies van banen 37.600

Werkloosheidsgraad 61,7 %

Brussel 54,1 %

Vlaanderen 66,0 %

Wallonië 56,5 %

Verlies van banen 23.112

Werkloosheidsgraad 7,8%

Brussel 16,5 %

Vlaanderen 5,0 %

Wallonië 10,3 %

Inflatie 3,5 %

Energie Gas, elektriciteit, brandstoffen + 17 % 

Verwarming Tussenkomst van het sociaal fonds 125.000  gezinnen

Water

2007-2011 + 50 %

In 2011 betaalde een gemiddeld gezin 299,2 € in Brussel, 337,06 € in 
Vlaanderen en 337,9 in Wallonië

Grondstoffen + 22,1 %

Kosten van levensonderhoud 

2000-2011

Gemiddeld consument + 31, 0 %

Huurgezinnen met beperkte inkomsten +45,0 % 

Hoogte van de prijzen

In vergelijking met Duitsland, Frankrijk, Nederland, Luxemburg + 9,0 %
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Betalingstermijnen  34 % van de facturen met betalingsachterstand

Kredietovereenkomsten 11.326.958 (+37,2 %)

460.493 Vertonen een betalingsachterstand

319.092 Belgen in gebreke 

Totaalbedrag van de achterstallen 2,549 miljard 
euro

Omvang van kredieten aan ondernemingen 
116,1 miljard euro + 3 %

Graad van schuldenlast voor 
consumentenkredieten 6, 3%

Hypothecaire kredieten 352.000 voor een bedrag van 27 miljard euro

Omvang van hypothecaire kredieten 
174,4 miljard euro + 8%

Graad van hypothecaire schuldenlast 43,5 %

Graad van schuldenlast van de Belgische 
gezinnen 53,3 %        

Armoede   15 %

-18 jaar 18,5 %

+ 65 jaar 19,4 %                                                                                                                                                
                                                                   

Het risico op armoede – toegenomen voor de 16-24 jarigen en 
de eenoudergezinnen – is 29,5% voor huurders en 9,1% voor 
eigenaars

Eenoudergezinnen 13,9 %

Gevestigd in de grote steden

Collectieve schuldenregeling 94.863 (+8,9 %)         

Huwelijken 42.000

Scheidingen 28.903             

Brussel 8.385

Vlaanderen 13.711                  

Wallonië 8.807

Inschrijving van nieuwe voertuigen 565.709

Spaarrekeningen 218,7 miljard euro

In 2011 heeft de Belg gemiddeld 16,7% van zijn 
beschikbaar inkomen gespaard

Zwart geld 61 miljard EUR  

Globaal vermogen van de Belgen (financiële 
activa)  921,3 miljard EUR 

Bronnen: NB, Planbureau, P. Defeyt, Febelfin, INR, OCDE, FOD Economie, FOD Mobiliteit



Vragen aan de Minister van 
Justitie Annemie Turtelboom

ANNEMIE 
TURTELBOOM
MINISTER VAN 
JUSTITIE 

Het centraal bestand van berichten van 
beslag, delegatie, overdracht en collectieve 
schuldenregeling is van kracht sinds 29 januari 
2011. Wat is uw evaluatie als minister van justitie, 
1 jaar na datum? Wat denkt u, naar de toekomst, 
van de integratie in dit bestand van informatie met 
betrekking tot faillissementen, de gerechtelijke 
reorganisatie en protesten?

De nationale kamer van gerechtsdeurwaarders 
van belgië heeft, onder moeilijke omstandigheden, 
goed werk geleverd door het centraal bestand voor 
beslagberichten tijdig in productie te zetten. Dit 
wordt ook bevestigd in het jaarverslag van het 
comité voor beheer en toezicht van het centraal 
bestand van beslagberichten.

Wat betreft de integratie van andere gegevens dan 
deze die al werden voorzien, wil ik verwijzen naar 
de wetsvoorstellen die momenteel binnen de kamer 
van volksvertegenwoordigers worden besproken. 
Ik volg aandachtig deze initiatieven en bekijk met 
mijn medewerkers en de fod justitie welke de meest 
aangewezen weg is naar verdere modernisering en 
informatisering van justitie.

Het lijkt mij daarbij belangrijk te zijn steeds goed te 
evalueren wie de meest aangewezen beheerder kan 
zijn van een ‘authentieke bron’.  Ik bedoel daarmee 
dat gegevensbanken als het ‘centraal bestand’ een 
ruime functie kennen binnen het geheel van justitie. 
Elke informatie wordt best beheerd binnen de 
dienst of instelling die deze aanmaakt. Wel dient 
aandacht te worden besteed aan een correct en 
performant beheer van de informatiestromen. Ik 

denk daarbij in de eerste plaats aan de uitbouw van 
een justitieel kruispunt, analoog aan ehealth, de 
kruispuntbank van de sociale zekerheid en andere 
gelijkaardige structuren.

De regering wenst verder te gaan met de 
informatisering van justitie. Het mechanisme 
van het elektronisch exploot werd opgetekend 
in het gerechtelijk wetboek in 2006 waarbij de 
inwerktreding voorzien was ten laatste op 1 januari 
2013. Wat zijn uw intenties hiervoor?

Het betreft hier een deel van het wetgevend kader 
met betrekking tot het grote phenix project, dat om 
diverse redenen niet tot de gewenste modernisering 
heeft geleid. Wij bekijken momenteel in welke mate 
deze wetgeving nog dienstig kan zijn, om binnen 
een kader van besparingen, toch tot technologische 
doorbraken te leiden. 

Elektronische uitwisseling van gegevens en 
documenten is daar zeer zeker één van de nuttige 
componenten in.

In overleg met de rechterlijke orde werd een 
strategische planning uitgewerkt, inclusief 
een conceptueel model voor een nieuwe en 
samenhangende ict-architectuur. Alle nieuwe 
initiatieven verdienen bij voorkeur binnen dit kader 
te worden gerealiseerd en het is onze ambitie om 
nog dit jaar te werken met enkele ‘proeftuinen’ 
waar nieuwe technologie kan worden getest. Vanaf 
2013 dient ook de uitbreiding naar de ‘partners’ van 
justitie – waaronder ook de gerechtsdeurwaarders 
– mogelijk te worden.
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De gerechtsdeurwaarder, 
actor in de 
informatisering 
van justitie
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