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01
Boodschap van de voorzitter
On ne subit pas l’avenir, on le créé.
Men ondergaat de toekomst niet, men maakt haar.

Meer passende woorden voor het jaar 2014 zijn er wellicht niet te vinden. Met recht en reden mag het als een grand cru-jaar voor 
de gerechtsdeurwaarders bestempeld worden. Met ons vernieuwde statuut, de versterkte focus op onze maatschappelijke rol en 
kwaliteitsvolle dienstverlening, de oprichting van het kenniscentrum SAM-TES en onze positie als koploper op de digitale snelweg 
hebben we de hefbomen naar de toekomst in handen. Naar een nieuwe tijd, waarin we actief de dialoog aangaan met de samenleving 
om gerechtsdeurwaarders op een positieve manier in de kijker te zetten en aldus bij te dragen aan een hernieuwde vertrouwensband 
tussen justitie en burger.

In 2014 hebben we bovendien ook meer dan ooit de vinger aan de politieke pols gehouden met ons allereerste nationale memoran-
dum voor de federale regering die vorig jaar van start ging, waardoor we voor ons relevante thema’s in het regeerakkoord hebben 
kunnen laten opnemen. Deze proactieve houding zetten we verder door zelf thema’s op de politieke en ruimere socio-economische 
agenda te zetten. 

Kortom, 2014 was het jaar waarin we de wissel voor de toekomst hebben klaargelegd. Maar dat betekent geenszins dat we achterover 
kunnen leunen. Integendeel, de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders zal samen met het kenniscentrum, de Conferentie van 
de Vlaamse Gerechtsdeurwaarders de Union Francophone des Huissiers de Justice en de Nationale Vereniging van de Kandidaat-Ge-
rechtsdeurwaarders  de rol van digitale katalysator en maatschappelijk betrokken justitie-actor verder op zich nemen in verschillende 
dossiers zoals de e-betekening, de uitbreiding van het CBB en een meer efficiënte toegang tot het kadaster en het bankenregister. 
Het zijn toekomstgerichte en maatschappelijke projecten waaronder de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders voluit haar 
schouders wil onder zetten. 
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02
Hoogtepunten

De wetgever kende aan de Nationale Kamer een aantal wettelijke taken toe, samengevat als volgt:

1.  Waken over de goede werking 
van het beroep:

Organisatie van de verkiezingen van de interne 
organen (directiecomité, algemene vergadering, be-
noemingscommissies, tuchtcommissies), dagelijks 
boekhoudkundig en administratief beheer, omkade-
ring van de permanente vorming, aflevering van het 
stageboekje, opmaak van de interne deontologische 
en professionele regels, de ondersteuning van de 
verschillende beroepsorganen/beroepsinstanties, 
verzekering van de professionele aansprakelijkheid 
van haar leden, inning van de jaarlijkse bijdrage, het 
up-to-date houden van de tabel met vermelding 
van de actieve gerechtsdeurwaarders en kandi-
daat-gerechtsdeurwaarders.

2. Het beroep controleren:
Naleving van de deontologische, wettelijke, pro-
fessionele en tariefrechtelijke verplichtingen door 
haar leden, opvolging van de bezwaren en klach-
ten van disciplinaire aard, correct bijhouden van 
de kwaliteitsrekeningen en van de boekhouding 
binnen de studies van de gerechtsdeurwaarder, 
gelijkvormigheid van de plaatsvervangingen.

3.  Het beroep officieel 
vertegenwoordigen: 

Adviesbevoegdheid bij de openbare instanties 
en overheden, vertegenwoordiging in rechte van 
het beroep.

Meer informatie over deze verschillende bevoegd-
heden vindt u in artikel 555/1 van het Gerechtelijk 
Wetboek.

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders 
is samengesteld uit twee statutaire organen: het 
directiecomité en de algemene vergadering. Deze 
twee organen oefenen de verschillende opdrachten, 
opgesomd in het Gerechtelijk Wetboek, uit volgens 
een wettelijk gedefinieerde verdeelsleutel (cfr. 
artikel 555/1, in fine van het Gerechtelijk Wetboek).

Het directiecomité is samengesteld uit 9 door 
de algemene vergadering verkozen leden. Haar 
hoofdopdracht is tweeledig: de officiële verte-
genwoordiging van de Nationale Kamer en de 
uitoefening van de dagelijkse leiding.

De algemene vergadering is samengesteld uit 
een vastgelegd aantal afgevaardigden uit de 12 
gerechtelijke arrondissementen van het Konink-
rijk. Dit orgaan vervult de rol van een parlement 
binnen het beroep.

2.1 Nieuwe samenstelling Directiecomité
De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB) omvat alle actieve gerechtsdeurwaarders en kandidaat- 
gerechtsdeurwaarders van het land. De NKGB heeft rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Brussel.



a.

i. b.
e. f.

d.

g.

c.

h.

a. Marc Brackeva Voorzitter (Nl)

b. Thierry Deboulle Ondervoorzitter (Fr)

d. Axel de Donnea Verslaggever (Fr)

e. Paul Vandemeulebroecke 
Adjunct-Verslaggever (Nl)

i. Paul Coster 
Adjunct-Penningmeester (Fr)

g. Caroline De Mey 
Adjunct-Secretaris (Nl)

h. Frank Spruyt Penningmeester (Nl) f. Vital Jennen Secretaris (Nl)

c. Frank Maryns Ondervoorzitter (Nl)
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2.2  Nieuw statuut - Huishoudelijk reglement - 
Tuchtrechtelijk onderzoek - Kwaliteitsrekening

1. Het huishoudelijk reglement
Het nieuwe huishoudelijk reglement werd over de 
hele lijn afgestemd op zowel de juridische als de 
praktische realiteit van vandaag. 

Nieuwe structuur van het beroep
Het huishoudelijk reglement besteedt ruim aan-
dacht aan de (uit)werking van de nieuwe nationale 
en arrondissementele besluitvormingsstructuren. 

Enkele aandachtspunten: 

•  Het feit dat de leden van de nieuwe algemene 
vergadering in principe de stem vertolken van 
het gerechtelijk arrondissement dat zij verte-
genwoordigen en dus niet ten persoonlijke titel 
stemmen, maakt dat de verhindering van een 
bepaald lid of verkiezing tot een mandaat binnen 
het directiecomité een zekere democratische 
leemte laat die opgevuld dient te worden.

•  Het principe van de arrondissementele verte-
genwoordiging dat centraal staat in de nieuwe 
algemene vergadering heeft tot gevolg dat er 
geen besluitvormingsorgaan bestaat dat alle 
gerechtsdeurwaarders verenigt. Dit was wel het 
geval voor de oude algemene vergadering die 
eenmaal per jaar werd georganiseerd. 

Voortaan zal de nieuwe algemene vergadering 
slechts twee keer per jaar samenkomen. Het 
beroep achtte het dan ook wenselijk om jaarlijks 
toch een nationaal ontmoetingsmoment te voor-
zien. In aansluiting op de algemene vergadering 
van het voorjaar wordt telkens een colloquium 
georganiseerd voor alle leden van de Nationale 
Kamer. 

Een eerste dergelijke nationale ontmoeting werd 
georganiseerd op 28 maart 2015 te Antwerpen. 
Professor Vincent Sagaert en Meester Werner 
Derijcke gaven een bijzondere lezing over de 
nieuwe Pandwet en de concrete implicaties van 
deze wet op de gerechtsdeurwaarderspraktijk.

•  Ook de onverenigbaarheden worden uitvoerig 
geregeld. Er werden immers enkele nieuwe 
organen in het leven geroepen zoals een be-
noemingscommissie en een tuchtcommissie, 
waarbij een combinatie van bepaalde mandaten 
niet wenselijk wordt geacht omwille van het risico 
op belangenvermenging. 

Geïnformatiseerde toepassing
Het reglement heeft ook oog voor de efficiëntie 
die gepaard gaat met het gebruik van geïnforma-
tiseerde instrumenten. 

Het is dan ook mogelijk om elektronische besluit-
vormingsprocessen te organiseren, zowel in de 
vorm van buitengewone algemene elektronische 
vergaderingen als in een buitengewone elektro-
nische vergadering van het directiecomité. De 
verzending van de notulen van de vergaderingen 
kan eveneens in elektronische vorm.

De bestuursmandaten en de permanente 
ondersteuning
De bevoegdheden eigen aan de verschillende man-
daten binnen het directiecomité worden uitvoerig 
beschreven, waarbij onder andere de boekhouding 
uitgediept wordt. De politieke contacten worden 
ook geregeld.

Zowel de permanente administratieve als juridische 
diensten van de Nationale Kamer worden in het 
nieuwe reglement verankerd vanuit de behoefte 
aan continuïteit.

2. Het tuchtrechtelijk onderzoek
De wet van 7 januari 2014 die het nieuwe statuut 
van de gerechtsdeurwaarder regelt, hervormde 
eveneens het tuchtrecht grondig. De tuchtstraffen 
werden uitgebreid, maar het is toch in de eerste 
plaats het procedureel kader dat ingrijpend wijzigde. 

Vandaag bestaat er dan ook een tuchtrechtelijk 
onderzoek op zowel het niveau van het gerechtelijk 
arrondissement waartoe de (kandidaat-) gerechts-
deurwaarder behoort als op nationaal niveau bij 
de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. 
De tuchtprocedure ten gronde wordt gevoerd 
voor heterogeen samengestelde tuchtcommis-
sies, bestaande uit een magistraat-voorzitter, 
gerechtsdeurwaarders en externe leden met 
relevante beroepservaring.

Het tuchtrechtelijk onderzoek
Rekening houdende met deze dubbele bevoegdheid 
in het kader van het tuchtrechtelijk onderzoek 
was het noodzakelijk een uniforme werkwijze uit 
te tekenen en aldus parallelle procedures te ver-
mijden. Daarom werd een vademecum opgesteld 
dat bepaalt dat de Nationale Kamer voorrang 
heeft indien een klacht op beide niveaus tegelijk 
zou worden ingediend. De detectie van dergelijke 
simultaan neergelegde klachten zal in de toekomst 
gebeuren door de ontwikkeling van een elektronisch 
repertorium van klachten. 

Het vademecum wilde daarbij ook een meer uit-
gebreid kader schetsen voor het tuchtrechtelijk 
onderzoek dat gevoerd wordt door de nationaal 
verslaggever van de Nationale Kamer. Hierbij 

In 2014 lanceerde de wetgever een gemoderniseerd statuut voor gerechtsdeurwaarders om tegemoet te komen aan de huidige maatschappelijke noden. In het 
vorige jaarverslag van de Nationale Kamer werd dit nieuwe statuut uitgebreid toegelicht. 

De wet kan uiteraard niet alles regelen. Voor de concrete uitwerking van de verschillende thema’s werd dan ook opnieuw verwezen naar het beroep. Om aan dit 
statuut de uitvoering te geven die het verdient, werden de diensten van de Nationale Kamer ingeschakeld om een reeks interne reglementen te ontwerpen en 
ter goedkeuring aan het beroep voor te leggen.

Op 17 december 2014 vond een algemene vergadering plaats waarop de reglementen inzake de inwendige orde, het tuchtrechtelijk onderzoek, de permanente 
vorming en het toezicht op de kwaliteitsrekeningen ter stemming werden voorgelegd aan de arrondissementele vertegenwoordigers.
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werden praktische zaken zoals de samenstelling 
van klachtdossiers, de organisatie van hoorzittin-
gen en de vorm van de briefwisseling tussen alle 
betrokken partijen uitgewerkt. 

De onafhankelijkheid van de arrondissementele 
organen werd maximaal gewaarborgd door deze 
regionale structuren de vrijheid te laten de moda-
liteiten van het tuchtrechtelijk onderzoek op hun 
niveau zelf te regelen.

De tuchtcommissies
Indien na een tuchtrechtelijk onderzoek op het 
niveau van de Nationale Kamer blijkt dat er mo-
gelijks aanleiding bestaat tot het opleggen van 
een tuchtsanctie, zal het directiecomité de zaak 
doorverwijzen naar de bevoegde tuchtcommis-
sie. De voorzitter van de tuchtcommissie van het 
betrokken rechtsgebied zal vervolgens ad hoc een 
commissie samenstellen uit de zgn. pools van 

gerechtsdeurwaarders en externe leden die binnen 
zijn rechtsgebied verkozen werden.

De voorzitters van de tuchtcommissies werden in-
tussen aangewezen en voorgesteld aan de minister 
van Justitie, en de pools van gerechtsdeurwaarders 
werden op de algemene vergadering van 27 maart 
2014 intern verkozen.

Op 23 januari 2015 verscheen in het Belgisch 
Staatsblad de publicatie van de externe leden en 
de pool van gerechtsdeurwaarders per rechts-
gebied in het kader van de samenstelling van de 
tuchtcommissies. Voor sommige rechtsgebie-
den konden echter niet voldoende externe leden 
benoemd worden. Een bijkomende oproep voor 
externe leden lijkt dan ook noodzakelijk. Tot dat 
moment zijn bijgevolg niet alle tuchtcommissies 
rechtsgeldig samengesteld.

3.  De kwaliteitsrekening 
van de gerechtsdeurwaarder

Op de algemene vergadering van 17 december 
2014 werd een overgangsreglement inzake het 
toezicht op een kwaliteitsrekening goedgekeurd. 
Dit reglement beperkte zich in eerste instantie 
tot het bepalen van de noodzakelijke overgangs-
maatregelen om van start te kunnen gaan met 
de controles. 

Vervolgens werd een technische werkgroep sa-
mengesteld binnen het beroep die het reglement 
verder uitwerkte. Een ontwerp van reglement zal 
ter goedkeuring worden voorgelegd op een spe-
ciaal hiertoe ingerichte buitengewone algemene 
vergadering.
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2.3  Aanstelling benoemings-
commissie en vergelijkend 
examen 2014-2015

Benoemingscommissie 
“Er wordt een Nederlandstalige en een Franstalige 
benoemingscommissie voor gerechtsdeurwaarders 
opgericht. Beide commissies vormen samen de 
verenigde benoemingscommissies voor gerechts-
deurwaarders.”

Het is met deze woorden dat de benoemingscom-
missies van de gerechtsdeurwaarders het daglicht 
zagen in het Gerechtelijk Wetboek (artikel 512, § 
1) ingevolge de wijziging ervan door de wet van 7 
januari 2014 tot wijziging van het statuut van de 
gerechtsdeurwaarders.

Deze benoemingscommissies werden opgericht 
om een zekere objectivering van het statuut van 
gerechtsdeurwaarder op te leggen. Het objectief 
is de terugkerende problemen te counteren bij 
de benoeming van de gerechtsdeurwaarders die 
geïllustreerd worden door o.a. een aanzienlijke 
politisering van de benoemingen, een groot aantal 
bezwaren tegen de benoemingen voor de Raad 
van State (en effectieve vernietigingen) en talrijke 
vacante betrekkingen. 

Om dit te bereiken, is elke benoemingscommissie 
samengesteld uit drie gerechtsdeurwaarders en uit 
drie “niet-gerechtsdeurwaarders” : een magistraat, 
een professor in de rechten van een universiteit en 
een extern lid dat “een voor de opdracht nuttige 
beroepservaring heeft”. Voor elk effectief lid wordt 
een plaatsvervanger aangesteld die beantwoordt 
aan dezelfde voorwaarden.

De opdracht van de benoemingscommissies is 
dubbel :

-  Een rangschikking opstellen van de stagiairs die 
het meest geschikt zijn voor een benoeming tot 
kandidaat-gerechtsdeurwaarder, ingevolge de 
organisatie van een examen 

-  Een rangschikking opstellen van de drie. meest 
geschikte kandidaten voor de benoeming tot 
gerechtsdeurwaarders in geval van vacante 
plaatsen.

Vergelijkend examen 2014-2015
Elk jaar legt een koninklijk besluit het aantal te 
benoemen kandidaat-gerechtsdeurwaarders, per 
taalrol, vast. Dit jaar gaat het over maximum 17 
Franstaligen en 28 Nederlandstaligen. 

Het eerste luik, het schriftelijk examen, vond plaats 
in december 2014 in een auditorium van l’Université 
Saint-Louis (Brussel). Op twee zaterdagen eind janu-
ari en begin februari 2015 ging het daaropvolgende 
mondelinge examen door in het gebouw waar de 
Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders en 
SAM-TES gehuisvest zijn.

Enkele blikvangers in cijfers: 
Van de 75 (27 FR + 48 NL) voor het examen geldig 
ingeschreven stagiairs

•  namen 73 (27 FR + 46 NL) stagiairs deel aan het 
schriftelijk examen;

•  slaagden 21 (8 FR + 13 NL) stagiairs voor het 
eerste deel van het examen en namen vervolgens 
deel aan het mondeling luik;

•  slaagden 14 (8 FR + 6 NL) stagiairs voor het 
mondeling examen.

Samenvattend was deze eerste editie van het 
examen goed voor een slaagpercentage van 29,6% 
aan Franstalige en 12,5% aan Nederlandstalige zijde.

Opvallende vaststelling is dat het beroep van 
gerechtsdeurwaarder steeds populairder wordt 
bij vrouwen. Met 44 vrouwen op een totaal van 
75 ingeschrevenen voor het examen – bijna 75% 
Nederlandstaligen en 50 % Franstaligen – mag 
stilaan gesproken worden van de ‘vervrouwelijking’ 
van het beroep.
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2.4 Permanente vorming

Publicatie in Belgisch Staatsblad
Het koninklijk besluit van 20 januari 2015 tot 
bepaling van het aantal uren permanente vorming 
relevant voor de uitoefening van het beroep van 
gerechtsdeurwaarders - zoals bedoeld in art 
511, § 4, eerste lid, en 555/1, 5° Ger.W. - werd 
op 24 februari 2015 gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad.

Goedkeuring intern reglement
De algemene vergadering van de Nationale Kamer 
van Gerechtsdeurwaarders heeft een reglement 
permanente vorming goedgekeurd die deze ver-
plichting omzet in de praktijk. Gerechtsdeurwaar-
ders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders dienen 
minimum 15 uren permanente vorming te volgen 
binnen een periode van 2 jaar. Stagiairs moeten 
30 uren volgen.

Erkenningscommissie
Tijdens de algemene vergadering van de Nationale 
Kamer van Gerechtsdeurwaarders op 27 maart 
2015 werd de erkenningscommissie, gelast met 
het toekennen van de punten voor de permanente 
vorming, samengesteld. 

Deze commissie bestaat overeenkomstig artikel 4.2. 
van het intern reglement uit de volgende personen:
• Ann Borremans (gerechtsdeurwaarder NL)
• Patrick Hendrix (gerechtsdeurwaarder NL)
• Pierre Tefnin (gerechtsdeurwaarder FR)
• Jean Vleugels (gerechtsdeurwaarder FR)
•  Pascal Lombardi (kandidaat-gerechtsdeur-

waarder NL)
•  François-Michel Huwart 

(kandidaat-gerechtsdeurwaarder FR)
• Dries Storme (afgevaardigde SAM-TES)

Studiedag 
Om iedereen de kans te geven het minimum verplicht 
aantal uren te halen, heeft SAM-TES de belangrijke 
taak om een jaarlijks aanbod van zowel juridische als 
niet-juridische actuele opleidingen te organiseren, 
waarbij er een bijzondere aandacht aan de stagiairs 
wordt besteed. Buiten dit aanbod aan gratis en 
boeiende opleidingen op maat, voorziet SAM-TES 
ook maximaal 2 gratis studiedagen per jaar.

De eerste studiedag van SAM-TES op 25 november 
2014 trok een volle zaal en bood de nieuwe justitie-
minister een podium voor een eerste kennismaking. 
Voor wie er helaas niet bij was, herhalen we graag 
de hoogtepunten uit zijn opgemerkte speech. 

Minister Geens was amper begonnen of hij stak 
al de loftrompet over de gerechtsdeurwaarders. 
Volgens hem maken de gerechtsdeurwaarders 
een transformatie door. Met instrumenten zoals 
onder meer het Centraal Bestand van Berichten, 
de modernisering van het statuut en de oprichting 
van het kenniscentrum zetten de gerechtsdeur-
waarders als actor van Justitie zichtbare stappen 
in “de richting van modernisering, professionalisering, 
digitalisering en internationalisering”. Hij benadrukte 
dat deze initiatieven niet alleen “inspirerende op-
lossingen bieden voor de verdere modernisering van 
de andere vrije beroepen”, maar ook volledig in de 
lijn van zijn visie liggen van waar justitie naar toe 
moet. In die zin verwacht hij dan ook veel van de 
gerechtsdeurwaarders. 

Of zoals minister Geens het zelf uitdrukte: “Ik zoek 
het partnerschap met u en weet dat er vele ideeën bij 
u leven.” Hij maakte dat concreet door te verwijzen 
naar het elektronisch betalingsbevel, en hij is bereid 
in dialoog te gaan met de gerechtsdeurwaarders en 
te werken aan goede, creatieve en vernieuwende 
oplossingen die zowel de efficiënte werking van 
justitie als de dagelijkse praktijk van de gerechts-

deurwaarders ten goede komen. Hetzelfde geldt 
voor de voorstellen omtrent de elektronische 
betekening en de uitbreidingsmogelijkheden van 
het CBB. 

“Het worden boeiende tijden voor zij die justitie naar 
de 21ste eeuw willen brengen. Ik reken u daarbij, ik 
reken op u”, besloot de minister. Mooie woorden 
die ongetwijfeld een concrete vertaling krijgen in 
het nieuwe jaar. 
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2.5  Register van 
plaatsvervangers

2.6  SAM-TES 
is geboren

De artikelen 526 tot 532 van het Gerechtelijk Wet-
boek zetten de lijnen uit voor de plaatsvervangingen 
binnen het beroep van gerechtsdeurwaarders. 
Net zoals voor het hele beroep werd ook deze 
regeling grondig opgefrist. Zo is het bijvoorbeeld 
vanaf 2016 niet langer mogelijk zich onbeperkt te 
laten vervangen. Er wordt ook expliciet rekening 
gehouden met de kandidaat-gerechtsdeurwaar-
der. In de praktijk nemen de kandidaten immers 
het leeuwendeel van de plaatsvervangingen voor 
hun rekening.

Er wordt ook een register van plaatsvervangingen 
ingesteld om een beter overzicht te hebben op het 
gebruik van dit erg veel gehanteerde systeem. 
Dit register bestaat uitsluitend in elektronische 
vorm en wordt gecreëerd en bijgehouden in een 
beveiligde omgeving, zijnde de CIA-server1 van de 
Nationale Kamer. 

Via deze server heeft elke gerechtsdeurwaarder 
een individuele en persoonlijke toegang tot een 
eigen profiel, waarin hij een overzicht heeft van 
de ingevoerde plaatsvervangingen. Hij kan er 
natuurlijk ook de geplande plaatsvervangingen 
invoeren. Concreet houdt dit in dat hij eerst de 
mogelijke vervangers ingeeft, waarna hij de ge-
plande plaatsvervangingen kan invoeren. Bij de in 
te vullen gegevens bevinden zich de data waarop 
hij zich zal laten vervangen, evenals de reden van 
de vervanging en de identiteit van de gekozen 
plaatsvervanger. Het systeem biedt de nodige 
soepelheid. Men kan vervangingen ingeven voor 
periodes variërend van halve dagen tot maanden, 

of vervangingen per weerkerende dag gedurende 
een bepaalde periode. Bovendien is er een systeem 
voorzien dat de gerechtsdeurwaarder waarschuwt 
bij onregelmatigheden, bijvoorbeeld wanneer hij zich 
voor meer dan 60 kalenderdagen laat vervangen 
omwille van verlof.

De gegevens met betrekking tot de vervangen 
en vervangende gerechtsdeurwaarder zullen 
via de website van de Nationale Kamer publiek 
consulteerbaar zijn2.

De informatie is beschikbaar:
•  enerzijds door middel van een tabel met het 

dagelijks overzicht van de plaatsvervangingen 
per gerechtelijk arrondissement. Men heeft 
hiermee dus geen toegang tot gegevens m.b.t. 
de plaatsvervangingen uit het verleden. 

•  anderzijds is het ook mogelijk om een opzoeking 
te verrichten op naam van een (kandidaat-)ge-
rechtsdeurwaarder, evenals via het KBO-nummer 
in geval van homoniemen. Dit maakt het mogelijk 
om na te gaan of een gerechtsdeurwaarder zich 
op een bepaalde dag liet vervangen en door wie, 
of andersom: of de uitvoerende (kandidaat-)ge-
rechtsdeurwaarder inderdaad optrad als vervanger 
voor een titularis. Dit instrument staat dus wel 
toe opzoekingen in het verleden te doen3.

De technische ontwikkeling van het register is 
momenteel volop aan de gang, waarna een testfase 
ervoor moet zorgen dat uiterlijk op 1 januari 2016 
het register volledig operationeel is. 

1  Central Identification and Authentication Server – een beveiligde server langs waar de controle van de identificatie en authenticatie verloopt van de 
(kandidaat-)gerechtsdeurwaarder of geautoriseerde medewerker die toegang wenst tot een aantal databases.

2  K.B. van 2 april 2014 tot uitvoering van de wet van 7 januari 2014 tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders, B.S., 24 april 2014, 
bl. 34709, art. 29.

3  Opzoekingen naar de toekomst toe zijn niet mogelijk, met de dagelijkse tabel noch met de zoekfunctie.

Op 1 juli 2014 werd SAM-TES geboren. 

SAM-TES is het nieuwe Juridisch maatschappelijk 
kenniscentrum voor de gerechtsdeurwaarders en 
staat voor ‘samenwerken voor een meer recht-
vaardige maatschappij/travailler ensemble pour 
une société plus juste’. 

Het nieuwe kenniscentrum streeft een dubbel 
doel na. Enerzijds heeft SAM-TES de taak om elke 
gerechtsdeurwaarder, kandidaat-gerechtsdeur-
waarder en stagiair(e) bij te staan om adequaat in te 
spelen op de uitdagingen die de huidige complexe, 
gedigitaliseerde en mondige samenleving biedt.
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Daarnaast is er vooral op het vlak van communi-
catie een belangrijke rol weggelegd voor SAM-TES. 

Een gerechtsdeurwaarder staat als geen ander 
met beide voeten in de samenleving, omdat hij 
letterlijk over de vloer komt bij de gezinnen en 
de bedrijven en dus vanop de eerste rij de impact 
van de economie, maatschappelijke evoluties en 
beleidsbeslissingen op hen ziet. In die zin zijn de 
gerechtsdeurwaarders bij uitstek geplaatst om 
aan de alarmbel trekken, bij beleidmakers en be-
langenverenigingen maar ook in de pers.

Tot nu toe spreekt de beroepsgroep echter te 
weinig met één stem, waardoor boodschappen 
verloren gaan en aan slagkracht wordt ingeboet. 
Via het kenniscentrum is het wel mogelijk om met 
één stem te spreken. Dat laat toe om het ‘merk’ 
van de gerechtsdeurwaarder positief in de markt 
te zetten, vertrouwensbanden op te bouwen met 
alle stakeholders, snel en accuraat op opportuni-
teiten in te spelen en te werken aan een stevig 
maatschappelijk draagvlak. 

Een mooi bewijs van de nieuwe wind die door 
de Henri Jasparlaan nummer 93 waait, is de ver-
nieuwde website, een passend visitekaartje voor 
een moderne, klantgerichte beroepsgroep.

2.7 Verslag van Bercy

Van het verslag van Bercy tot het wetsontwerp « Macron » : balans en vergelijking1

Het beroep van gerechtsdeurwaarder in Europa 
beleefde vorig jaar een kleine aardverschuiving, 
waarvan het epicentrum in Frankrijk lag.

Het rapport van de Inspection générale des finances 
(IGF) over de gereglementeerde beroepen nam 37 
beroepen onder de loep, vooral in de medische en 
gerechtelijke sector, met de bedoeling na te gaan 
of ze bijzondere inkomsten genoten. Het rapport 
kwam er in opdracht van Pierre Moscovici toen die 
aan het hoofd stond van het Franse ministerie van 
Financiën (waarvan de gebouwen zich bevinden 
in Bercy, vandaar de naam die het rapport kreeg).

In het bijzonder ging daarbij aandacht naar het 
beroep van gerechtsdeurwaarder (net als naar de 
griffiers en notarissen).

Door de richtlijnen van dit rapport toe te passen 
en voor elk van de aangegeven beroepen gerichte 
hervormingen voor te stellen, dacht Arnaud Mon-
tebourg, de toenmalige minister van Economie2, 
een tariefvermindering van 10 tot 20 % te kunnen 
doorvoeren op basis van de activiteit. De consu-
menten zouden daardoor hun koopkracht met 6 
miljard euro zien stijgen.

Hoewel het om een nationaal rapport ging, vond 
het ook weerklank buiten Frankrijk. Het beoogde 
immers de onvoorwaardelijke afschaffing van 
een hoeksteen van het beroep van gerechtsdeur-
waarder in Europa, namelijk de betekening, want 
dat was zogezegd een monopolie dat door niets 
gerechtvaardigd kon worden.

Het rapport pleitte bovendien voor deregulering 
om de totale vestigingsvrijheid te bevorderen, voor 
een zekere tariefherziening en een onbeperkte 
openstelling van het kapitaal voor niet-profes-

sionelen, die bijzonder gevaarlijk bleek voor de 
vrije beroepen.

Dit waren stuk voor stuk hervormingen die, als ze 
niet waren afgebouwd, het doodvonnis zouden 
hebben betekend voor het beroep van gerechts-
deurwaarder in Frankrijk, en waarschijnlijk ook in 
de rest van Europa een negatieve impact zouden 
hebben gehad op de beoefenaars. 

Verschillende factoren gaven mee een andere 
wending aan de hervorming die voor de Franse 
gerechtsdeurwaarders in de steigers stond:

•  De vele communicatie- en sensibiliseringsacties 
die de Franse Nationale Kamer van Gerechts-
deurwaarders heeft opgezet om het grote pu-
bliek en de wetgever bewust te maken van de 
sociale, juridische en economische risico’s die 
de toepassing van de beoogde maatregelen 
zou meebrengen.

•  De massale mobilisatie op het terrein van het 
beroep, via een staking en betogingen op nationale 
schaal, die veel media-aandacht kreeg.

•  Nauw overleg met het Ministerie van Economie, 
via onder meer de oprichting van een werkcom-
missie waarbinnen de Franse Nationale Kamer 
van Gerechtsdeurwaarders de belangen van 
het beroep kon verdedigen en de hervorming in 
goede banen kon leiden.

•  De deskundigheid en overtuigingskracht die de 
Franse Nationale Kamer aan de dag legde tijdens 
haar verhoor door de informatiecommissie over de 
gereglementeerde juridische beroepen, die binnen 
het parlement was opgericht als gevolg van het 
toenemende verzet van de gereglementeerde 

beroepen, alsook bij de Franse mededingingsau-
toriteit, die verplicht moet worden geraadpleegd 
wanneer een ontwerp van wettekst als doel heeft 
de prijzen te reglementeren of de concurrentie 
te beperken.

De wettekst werd reeds goedgekeurd door de 
nationale vergadering en wordt momenteel3 on-
derzocht bij de Senaat. Als de tweede parlementaire 
instelling van het land haar goedkeuring geeft, zal 
een gemengde commissie van parlementsleden tot 
een definitief akkoord moeten komen over de be-
palingen die nog tussen de twee kamers besproken 
worden, waarna de tekst wordt overgemaakt aan 
de staatsraad en vervolgens wordt afgekondigd.

Welke voorlopige conclusies kunnen we nu trekken? 
Hoewel de goedgekeurde maatregelen die al 
dan niet een grote invloed hebben op het beroep 
van gerechtsdeurwaarder in Frankrijk, talrijk en 
gevarieerd zijn, verdienen sommige ervan meer 
aandacht, omdat ze mee een voorrecht in stand 
houden dat voor de Franse (en bij uitbreiding de 
Europese) gerechtsdeurwaarders essentieel is, 
of omdat ze een sterk symbool vormen voor het 
beroep (op nationaal en Europees vlak), of omdat ze 
getuigen van een modernisering van het beroep die 
interesse kan wekken bij andere Europese landen 
die een soortgelijke hervorming zouden overwegen.

1  Hoofdbron: Le Journal des huissiers de justice, nr. 143/2015 – Nieuws-
brief van de Franse Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

2  Ingevolge een kabinetswijziging op 26 augustus 2014 werd Arnaud 
Montebourg aan het hoofd van het Franse Ministerie van Financiën 
opgevolgd door Emmanuel Macron, vandaar de naam van het 
wetsontwerp.

3 Terwijl we dit schrijven.
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Vergelijkende tabel van de belangrijkste bepalingen betreffende gerechtsdeurwaarders

Eerste ontwerp gebaseerd op het rapport 
van ‘Inspection générale des finances’ 

Wettekst goedgekeurd door de nationale Vergadering na de eerste lezing Situatie in het Belgische recht

1

Delegatie van de activiteit van betekening op nationaal 
niveau aan een operator, samen met een openstelling voor 
mededinging van alle akten van gerechtsdeurwaarder 
buiten tenuitvoerlegging.

Het monopolie van de betekening in hoofde van de gerechtsdeurwaarder komt 
niet op de helling te staan.

Principe van het monopolie van de betekening bevestigd door de wet van 7 januari 
2014 tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders. 

Cf. artikel 519, §1, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek.

2
Afschaffing van de beperkingen op de 
vestigingsvrijheid, behoudens met redenen omklede 
uitzondering.

Vestigingsvrijheid wettelijk geregeld in de zones waar de vestiging van 
kantoren nuttig blijkt om de nabijheid en het aanbod van diensten te 
versterken.

Principe van de numerus clausus.

Cf. artikel 518 van het Gerechtelijk Wetboek. 

3

Bij uitoefening van zijn activiteit als rechtspersoon, 
openstelling (voor elke externe vennootschap) tot 
49% van het kapitaal ongeacht het uitgeoefende 
beroep.

Bij uitoefening van zijn activiteit als rechtspersoon mogen het maatschappelijk 
kapitaal en de stemrechten in handen zijn van elke persoon die een juridisch of 
gerechtelijk beroep uitoefent of van elke persoon die wettelijk is gevestigd in 
een Lidstaat van de Europese Unie.

Niet gereglementeerd in het Belgische recht.

4

Tariefdaling (-20 %) via een herziening 
van de regulerende principes.

De tarifering houdt rekening met de relevante kosten van de dienstverlening en 
waakt over een redelijke vergoeding, bepaald op basis van objectieve criteria.

Het beroep wenst dat wordt nagedacht over een modernisering van het 
wettelijke tarief van gerechtsdeurwaarders, want dit valt nog altijd onder 
het koninklijk besluit van 30 november 1976, dat tot op vandaag vrijwel 
onveranderd is gebleven.

5

Nihil Gerechtsdeurwaarders leggen hun functie neer wanneer zij de leeftijd van 70 
jaar bereiken.

Met de toestemming van de minister van Justitie mogen zij hun functie blijven 
uitoefenen tot de dag waarop hun opvolger de eed aflegt, voor een duur van 
niet langer dan 6 maanden.

Er bestaat geen enkele wettelijke verplichting om zijn beroepsactiviteiten vanaf 
een bepaalde leeftijd stop te zetten.

Gerechtsdeurwaarders die hun functie na de leeftijd van 70 jaar blijven 
uitoefenen, doen dat als boventallig gerechtsdeurwaarder met een dubbel 
gevolg:

•  Zij komen niet langer in aanmerking voor de bepaling van het organieke 
aantal gerechtsdeurwaarders;

•  Hun functie wordt vacant verklaard en geeft aanleiding tot de benoeming van 
een nieuwe titularis. 

6

Nihil Principe van schadeloosstelling erkend. 

De vermogenswaarde van het vroeger opgerichte kantoor stemt dan overeen 
met die van het vrije fonds voor uitoefening van het beroep vóór de oprichting 
van het nieuwe kantoor.

Met de inwerkingtreding van de wet van 7 januari 2014 tot wijziging 
van het statuut van de gerechtsdeurwaarders werd het principe van de 
overnamevergoeding van het kantoor bekrachtigd, en de modaliteiten werden 
vastgelegd bij koninklijk besluit van 2 april 2014.

7
Nihil Nationale bevoegdheid voor niet-monopolistische opdrachten.

Uitbreiding tot het hof van beroep van de bevoegdheid voor monopolistische 
opdrachten.

Nationale bevoegdheid voor niet-monopolistische opdrachten.

Bevoegdheid op de schaal van het gerechtelijk arrondissement voor 
monopolistische opdrachten. 
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2.8 Memorandum 

Eind juli sloeg de Nationale Kamer van Gerechts-
deurwaarders de handen in elkaar met SAM-TES, 
de Vlaamse Conferentie van Gerechtsdeurwaarders 
en de Union Francophone des Huissiers de Justice 
om voor de eerste maal in de geschiedenis, met 
één stem, een memorandum voor de federale 
onderhandelaars te schrijven. Een doorgedreven 
informatisering van het justitieapparaat, meer 
transparantie voor de rechtzoekenden en een nau-
were samenwerking tussen justitie en het terrein 
waren de belangrijkste blikvangers. Met resultaat, 
want de eisenbundel viel niet in dovemansoren. 
Onder meer de invoering van de elektronische 
betekening, de hervorming van de summiere 
rechtspleging tot een snelle, kostenefficiënte en 
heldere procedure en de uitbreiding van het CBB 
zijn opgenomen in het regeerakkoord. Bovendien 
inspireert de succesvolle samenwerking tussen 
VLABEL en DIAM de federale geesten om te 
zoeken naar manieren om de invorderingen van 
achterstallige belastingen en boetes op federaal 
niveau even correct, efficiënt en maatschappelijk 
verantwoord te laten verlopen. De Nationale Kamer 
van Gerechtsdeurwaarders is alvast bereid om hier 
mee de schouders onder te zetten. 

Daarnaast bleken ook de gesprekken met de poli-
tieke onderhandelaars hun vruchten af te werpen. 
Zo werd voorkomen dat het federaal regeerakkoord 
passages bevat die de efficiënte dienstverlening 
zouden bemoeilijken. Er werd bijvoorbeeld lange 
tijd overwogen om te onderzoeken hoe exploten 
te vervangen door een aangetekend schrijven. 
Dat werd niet weerhouden. Terecht, want zoals 
het memorandum onderstreept is de betekening 
“een adequaat en noodzakelijk instrument om een 
kwaliteitsvolle, efficiënte en nabije dienstverlening 
van de rechtszoekende te garanderen”. 
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2.9  EJS 
(e-Justice Signification e-Justitie Betekening) 

Dit project kwam oorspronkelijk van een consortium 
dat bestaat uit de Nationale Kamers van Gerechts-
deurwaarders van Frankrijk (projectleider), België, 
Hongarije, Estland, Luxemburg en Nederland, bij-
gestaan door het Franse ministerie van Justitie en 
de Internationale Unie van Gerechtsdeurwaarders. 
Het heeft als doel een elektronisch platform uit te 
bouwen voor de grensoverschrijdende uitwisse-
ling van stukken tussen gerechtsdeurwaarders, 
overeenkomstig verordening 1393/2007 inzake 
de betekening en de kennisgeving van stukken in 
Europa, en is sinds kort een feit.

Met dit platform, waaraan drie jaar gewerkt is, 
kunnen gerechtelijke stukken in gedemateriali-
seerde vorm worden uitgewisseld om ze op het 
grondgebied van de betreffende Lidstaat te laten 
betekenen. Dit komt de efficiëntie van de procedure 
ten goede, terwijl de fundamentele rechten toch 
gerespecteerd worden.

Het beheer en de promotie van het EJS-platform 
gebeuren nu door de Europese Kamer van Ge-
rechtsdeurwaarders.

Op technisch vlak verloopt de eigenlijke elektroni-
sche uitwisseling van stukken als volgt: 

1.  De gerechtsdeurwaarder maakt met zijn elek-
tronische certificaat een verbinding met het 
EJS-platform. Als het om een Belgische gerechts-
deurwaarder gaat, gebruikt die zijn elektronische 
identiteitskaart.

2.  Zodra de gerechtsdeurwaarder op het platform 
heeft ingelogd op zijn beveiligde privé-account, 

maakt hij, als verzendende instantie, een dossier 
aan met de naam van de partijen en de referentie 
die aan deze zaak is toegewezen.

3.  De gerechtsdeurwaarder vult het formulier van 
aanvraag om betekening in.

4.  Hij selecteert een collega die in het betreffende 
Europese land territoriaal bevoegd is om het stuk 
te ontvangen (als ontvangende instantie), en 
wel dankzij de Europese gids van gerechtsdeur-
waarders die in het EJS-platform is opgenomen.

5.  Zodra het formulier is ingevuld en een kopie van 
de uitvoerbare titel als bijlage is toegevoegd, 
ondertekent hij het formulier digitaal en stuurt 
het via elektronische weg naar de bevoegde 
gerechtsdeurwaarder. Deze verzending wordt 
versleuteld en komt aan op de persoonlijke 
beveiligde account van de gerechtsdeurwaarder 
voor wie ze bestemd is en die eveneens op dit 
EJS-platform zit.

6.  Deze laatste krijgt via e-mail de melding dat een 
formulier en een stuk werden ontvangen op zijn 
persoonlijke account. Op dezelfde manier als de 
verzendende instantie maakt hij de verbinding 
met het EJS-platform, stuurt een ontvangstbewijs 
en gaat over tot de betekening van het stuk aan 
de verweerder die zich op het grondgebied van 
het ontvangende land bevindt. 

Het juridische beheer van het betekeningsdossier 
is geïnspireerd op het verloop van de verzendings-
procedure die wordt omschreven in Europese 
verordening nr. 1393/2007.

Voorwaarden Beschrijving

Stap 1

Uitvoerbare titel – 
grensoverschrijdend geschil.

De verzendende instantie (namelijk de gerechtsdeurwaarder van de 
Lidstaat van de eiser- “ Instantie A “) maakt een dossier aan en stuurt 
formulier F1 “ Aanvraag om betekening of kennisgeving van stukken ” 
naar de ontvangende instantie (namelijk de gerechtsdeurwaarder van 
de Lidstaat van de verweerder- “ Instantie B “).

Stap 2 Als de gegevens in formulier 
F1 juist zijn.

Instantie B stuurt formulier F2 “ Ontvangstbevestiging ” naar 
Instantie A.

Stap 3 Als de gegevens 
in formulier F1 fout zijn.

Instantie B stuurt een formulier F3 “ Verklaring van terugzending 
van aanvraag en stuk ” naar Instantie A.

Stap 4

Als Instantie B 
niet bevoegd is.

Instantie B stuurt formulier F1 “ Aanvraag om  betekening of 
kennisgeving van stukken “ naar Instantie C (namelijk de bevoegde 
gerechtsdeurwaarder). 

Vervolgens stuurt hij een formulier F4 “ Verklaring van doorzending 
van aanvraag en stuk naar de juiste ontvangende instantie “ naar 
Instantie A.

Stap 5

Als ontvangende 
Instantie C bevoegd is.

De bevoegde instantie stuurt een ontvangstbewijs naar 
verzendende Instantie A, dankzij formulier F5 “ Verklaring van 
ontvangst van de juiste ontvangende instantie met territoriale 
bevoegdheid aan de verzendende instantie ”.

Stap 6

Zodra de bevoegde 
instantie is overgegaan 
tot de betekening aan 
de verweerder.

De bevoegde instantie stuurt naar instantie A formulier F6 
“ Certificaat van betekening  of kennisgeving dan wel niet-
betekening of niet-kennisgeving van stukken ”.

In een eerste fase werden uitwisselingen via dit platform mogelijk gemaakt tussen gerechtsdeurwaarders 
uit Luxemburg, Frankrijk en België.
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2.10  Gesprek met minister 
Koen Geens 

U hebt een ambitieus plan aangekondigd om justitie 
te hervormen, wat is uw houding tegenover het 
statuut van de gerechtsdeurwaarders?
Minister Geens: “De vernieuwing van het statuut moet 
een van de voorbeelden zijn voor justitie, dat jammer 
genoeg in veel te veel domeinen nog de overgang moet 
maken van een organisatie van de 19de eeuw naar 
een organisatie van de 21ste eeuw. Want niemand kan 
ontkennen dat de gerechtsdeurwaarders binnen het 
segment van de vrije beroepen de jongste jaren een 
enorme evolutie hebben doorgemaakt. 

De gerechtsdeurwaarders tonen zich ambitieus. Met 
een vernieuwd statuut met een nieuwe benoemings-
procedure en een nieuw tuchtrecht, een versterkte 
focus op hun maatschappelijke rol en kwaliteitsvolle 
dienstverlening, de oprichting van het kenniscentrum 
SAM-TES en hun positie als koploper op de digitale 
snelweg hebben ze de hefbomen naar de toekomst in 
handen. Naar een nieuwe tijd, waarin de NKGB actief 
de dialoog aangaat met de samenleving om de figuur 
van de gerechtsdeurwaarder op een positieve manier 
in de kijker te zetten en aldus inspiratie biedt voor een 
hernieuwde vertrouwensband tussen justitie en burger.“

Waar ziet u de uitdagingen?
Minister Geens: “Niemand zal ontkennen dat de 
samenleving razendsnel evolueert, alles wordt com-
plexer, internationaler en meer digitaal. De grootste 
uitdaging voor de gerechtsdeurwaarder ligt er dan ook 
in om deze vooruitgang te omarmen zonder aan lokale 
betrokkenheid en persoonlijke aanpak in te boeten. 

Deze laatste zijn essentieel om de maatschappelijke 
rol van de gerechtsdeurwaarder nog te versterken.”

Kan u enkele concrete voorbeelden geven?
Minister Geens: “De Nationale Kamer van Ge-
rechtsdeurwaarders en SAM-TES zijn bereid om de 
rol van digitale katalysator verder op te nemen in 
verschillende dossiers zoals de e-betekening, de 
uitbreiding van het CBB en de ondersteuning van de 
diensten voor handelsonderzoek met het oog op een 
snelle en efficiënte detectie van ondernemingen in 
moeilijkheden. Ook het succes van de samenwerking 
tussen de Vlaamse Belastingdienst en de door de 
gerechtsdeurwaarders opgerichte ‘Diensten aan de 
Maatschappij’ voor de efficiënte en maatschappelijk 
verantwoorde invordering van nagenoeg alle directe 
en indirecte Vlaamse belastingschulden– ruim 393 
miljoen euro, waarvan sinds 2010 al 292 miljoen werd 
ingevorderd– geeft inspiratie voor een gelijkaardige 
federale samenwerking.”

Wat kunnen we in de nabije toekomst verwachten?
Minister Geens: “De gerechtsdeurwaarders willen 
die vernieuwing ook voortzetten met onder meer het 
mogelijk maken van de elektronische betekening en 
een verdere uitbreiding van de mogelijkheden van de 
beslagberichtendatabank. 

In dit tijdperk van transparantie zijn ook de open 
communicatie via het jaarverslag en de aandacht voor 
de maatschappelijke rol van de gerechtsdeurwaarders 
belangrijke vernieuwingen.“ 

Met hun focus op hun maatschappelijke 
rol en hun positie als digitale koploper hebben 
de gerechtsdeurwaarders de hefbomen naar 
de toekomst in handen.“
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2.11  Uitdaging Europese Verordeningen 
& Europese Kamer 

Europese verordeningen
Verordening (EG) nr. 655/2014 van 15 mei 2014 tot vaststelling 
van een procedure betreffende het Europees bevel tot conser-
vatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende 
inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te 
vergemakkelijken
Verordening (EG) nr. 655/2014 van 15 mei 2014 tot vaststelling 
van een procedure betreffende het Europees bevel tot conser-
vatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende 
inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te 
vergemakkelijken verscheen in het Publicatieblad van de Europese 
Unie op 27 juni 2014 (PBEU nr. L 189, p. 59).

Samengevat biedt deze verordening aan elke schuldeiser die in 
een lidstaat woont, de mogelijkheid tot het bekomen van een 
Europees bevel tot conservatoir beslag op een bankrekening die 
in een andere lidstaat is geopend. Deze procedure heeft dus als 
doel de latere uitvoering van een beslissing ten gronde te waar-
borgen, door de schuldeiser een bijkomend en facultatief middel 
tot inning aan te bieden in het kader van grensoverschrijdende 
geschillen in burgerlijke en handelszaken. 

De gerechtsdeurwaarders zullen deze maatregel van grens-
overschrijdende uitvoering kunnen toepassen vanaf 18 januari 
2017, de datum waarop deze verordening in werking treedt.

Verordening (EG) nr. 1215/2012 betreffende de rechterlijke be-
voegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen 
in burgerlijke en handelszaken
Deze verordening beoogt meer bepaald de herziening van ver-
ordening (EG) nr. 44/2001, ook “ Brussel I “ genoemd, door onder 
meer de vereenvoudigde exequaturprocedure af te schaffen.

Artikelen 36 en 39 stellen respectievelijk de automatische 
erkenning en tenuitvoerlegging op het grondgebied van de 
Europese Unie in van beslissingen die door de rechtbanken van 
de lidstaten genomen zijn. 

Met de afschaffing van de exequaturprocedure wordt de grens-
overschrijdende gerechtelijke samenwerking in burgerlijke 
zaken aanzienlijk versterkt, doordat ze de grensoverschrijdende 

uitvoering waarvan de gerechtsdeurwaarders de spil zijn, flink 
vergemakkelijkt. 

Voor deze ingrijpende verandering moesten evenwel overgangs-
maatregelen worden goedgekeurd. Zo is deze verordening pas 
vanaf 10 januari 2015 van toepassing en enkel op rechtsvorde-
ringen die zijn ingesteld, authentieke akten die zijn verleden of 
geregistreerd, en gerechtelijke schikkingen die zijn goedgekeurd 
of getroffen op of na die datum1.

Overeenkomstig de artikelen 66, 2e lid en 80 zal verordening (EG) 
nr. 44/2001 worden afgeschaft, maar van toepassing blijven op 
beslissingen in rechtsvorderingen die zijn ingesteld, authentieke 
akten die zijn verleden of geregistreerd en gerechtelijke schik-
kingen die zijn goedgekeurd of getroffen vóór 10 januari 2015.

Europese kamer van gerechtsdeurwaarders (EKG)
De EKG bestaat intussen drie jaar en telt nu 7 leden:

•  4 stichtende leden: de Belgische Nationale Kamer van Ge-
rechtsdeurwaarders en haar Franse, Luxemburgse en Italiaanse 
tegenhangers.

•  3 gewone leden: Schotland (met de Society of Messen-
gers-at-Arms and Sheriff Officers – die de uitvoerende amb-
tenaren in Schotland vertegenwoordigt), Hongarije (met de 
Hongaarse Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders 
- Magyar Birosagi Vegrehajtoi Kamara) en ten slotte Polen 
(met de Poolse Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders 
- Krajowa Rada Komornicza).

Eind 2014 werd Spanje aan de ledenlijst toegevoegd met de 
Consejo Nacional de Procuradores, maar voorlopig wel als lid 
‘in aansluiting’.

We merken ook op dat de jongste maanden grote vooruitgang 
werd geboekt met de samenstelling van de Europese Gids van 
gerechtsdeurwaarders2 (met daarin al hun gegevens per land en 
per geografisch district bij beperkte territoriale bevoegdheid), 
waar de EKG al sinds 2012 aan werkt.

Het DG Justitie van de Europese Commissie heeft meegedeeld dat de genoemde 
gids tijdens de tweede helft van 2014 werd opgenomen in het e-justice portaal 
van de Commissie (https://e-justice.europa.eu). Deze Europese gids prijkt dus 
naast die van de Europese notarissen en de Europese advocaten, waardoor 
het beroep meer zichtbaarheid krijgt.

Aangezien de Europese gids van gerechtsdeurwaarders voorlopig alleen de 
gegevens bevat van de gerechtsdeurwaarders van de Lidstaten die deelnemen 
aan het EJE-project (zie voetnota – België, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, 
Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, Schotland), heeft de Commissie zich ertoe 
verbonden dit nieuwe hulpmiddel te promoten en de gerechtsdeurwaarders 
van de andere Lidstaten financieel te steunen, zodat ook zij zo vlug mogelijk 
in deze gids zullen staan. 

1  Verordening (EU) nr. 1215/2012 van de Europese Parlement en de Raad van 12 december 2012 betref-
fende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken, art. 66, lid. 1. 

2  Dit project werd in 2010 onder de naam EJE (dat staat voor « European Judicial Enforcement ») opgestart 
door het consortium van instanties die de gerechtsdeurwaarders vertegenwoordigen in België, Frankrijk, 
Duitsland, Schotland, Hongarije, Italië, Luxemburg, Nederland en Polen.
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03
Profiel van het beroep

2010 2011 2012 2013 2014

Stagiairs 89 134 168 215 260

Kandidaat- gerechtsdeurwaarders 330* 335* 366* 345* 344*

319 kantoren 322 kantoren 321 kantoren 308 kantoren 325 kantoren

Gerechtsdeurwaarders 531 517 559 556

*Actieven 

Het beroep in enkele sleutelcijfers

260 Stagiairs

344 Kandidaat- 
gerechtsdeurwaarders

556 Gerechtsdeurwaarders

Aantal 
gerechtsdeurwaarders, 

kandidaat-
gerechtsdeurwaarders en 

stagiaires in België in 2014
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Enkele cijfers

 2014

Benoemingen 12

Opschorting van benoeming 0

Vernietiging van benoeming 9

Ontslag 0

Overlijden 7

6 Nl

8 Fr

Aantal nieuwe 
kandidaat-

gerechtsdeurwaarders 
in 2014
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Aantal nieuwe stagiairs per jaar
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1% tussen 30 en 40 jaar

17% tussen 
40 en 50 jaar

41% tussen 
50 en 60 jaar

47% tussen 
60 en 70 jaar

11% ouder dan 70 jaar

Gemiddelde leeftijd van 
gerechtsdeurwaarder 

voor het jaar 2014

472 mannen
85%

84 vrouwen
15%

46 Nederlandstalige vrouwen
8%

284 Nederlandstalige mannen
51%

38 Franstalige vrouwen
7%

188 Franstalige mannen
34%

Verhouding mannen/ 
vrouwen in het beroep

Taalregime op 
nationaal niveau
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Aantal 
ingeschrevenen

Aantal deelnemers 
schriftelijk luik

Aantal geslaagd 
schriftelijk luik

Aantal geslaagd 
mondeling luik

 2011 2012 2013 2014

25-30 jr 0 0 0 0

30 - 40 jr 2 0 5 4

40-50 jr 109 93 112 96

50-60 jr 255 248 240 229

60 - 70 jr 101 114 141 167

> 70 jr 64 62 61 60

Nederlandstalig
Franstalig

Vergelijkend examen 2014/2015
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5
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1

0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aansprakelijkheid
De gerechtsdeurwaarder is persoonlijk aansprakelijk voor iedere professionele fout

* 21 arrondissementen op 26
** 23 arrondissementen op 26
*** 22 arrondissementen op 26
**** 16 arrondissementen op 26
*****  cijfers voor 9 van de 12 gerechtelijke arrondissementen.

Voor West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Verviers-Eupen zijn 
geen cijfers voorhanden.

Klachten

Aantal klachten
Klachten zonder gevolg geklasseerd
Klachten behandeld door de Raad
Aantal tuchtsancties
Waarvan melding werd gedaan bij het Parket

Aantal sancties
Aantal sancties
Terechtwijzing
Enkele censuur 
Censuur met berisping
Niet-toelating tot de Raad
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04
Sociaal-economische barometer

01/01/09 01/01/10 01/01/11 01/01/12 01/01/13 01/01/14

< 18 jaar  2.205.612  2.214.155  2.231.041  2.245.635  2.258.716  2.268.745 

18-64 jr  6.710.689  6.765.590  6.837.426  6.865.841  6.881.713  6.887.933 

vanaf 65 jr  1.836.779  1.860.160  1.882.799  1.924.472  1.959.125  1.993.838 

01/01/09 01/01/10 01/01/11 01/01/12 01/01/13 01/01/14

mannen  5.268.651  5.312.221  5.370.234  5.413.801  5.447.488  5.474.309 

vrouwen  5.484.429  5.527.684  5.581.032  5.622.147  5.652.066  5.676.207 

bevolkingscijfer  10.753.080  10.836.905  10.951.266  11.035.948  11.099.554  11.150.516 

Bevolkingscijfer



Armoederisico

Totaal 15,10%

Mannen 14,60%

Vrouwen 15,50%

Subjectieve armoede 
(bevolking die moeilijkheden verwacht of grote moeilijkheden heeft hieruit te eraken) 22,3%

Van 0 tot 15 jaar blootgesteld aan armoederisico 16,80%

Van 16 tot 24 jaar blootgesteld aan armoederisico 17,00%

Van 25 tot 49 jaar blootgesteld aan armoederisico 13,80%

Van 50 tot 64 jaar blootgesteld aan armoederisico 11,80%

Van 65 jaar en + 18,40%

Alleenstaande ouders, minstens 1 afhankelijk kind 34,20%

Alleenstaande, man <65 jaar 27,00%

Alleenstaande, vrouw <65 jaar 18,40%

Alleenstaande, man 65+ jaar 25,50%

Alleenstaande, vrouw 65+ jaar 22,30%

Totaal alleenstaanden 24,50%

Eigenaars 8,10%

Huurders 34,60%

Werkenden 4,40%

Werklozen 46,20%

Gepensioneerden 15,10%

Andere niet-actieven 29,20%

Opleidingsniveau: laag 25,50%

Opleidingsniveau: gemiddelde 11,70%

Opleidingsniveau: hoog 7,20%

Collectieve schuldenregeling 

Aantal actieve CSR berichten in het centraal bestand van berichten van beslag in 2014 118.263 

Sociale barometer

Bronnen: Fod Economie, CBB
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2009

2010 2011 2012

2013

2014

Sociaal-economische barometer

Bedragen ontvangen door de patrimoniumdocumentatie

2006 12.463.629,39 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 12.993.450,00 EUR

2012 12.884.750,00 EUR

2013** 14.829.175,00 EUR

2014** 22.185.500,00 EUR

Cijfers voor het jaar 2014 kredietverstrekking huishoudens september 2014

2014

Hypothecaire leningen 185.524

Consumentenkredieten  19.419 

Overige leningen op meer dan 1 jaar  11.448 

Leningen op hoogstens 1 jaar  11.753 

Diversen  17.412 

*  door de invoering van een nieuw systeem van betaling per trimistriële aangifte van deze rechten, 
beslaan deze ontvangsten slechts de eerste drie trimesters, nl van januari tot september 2009. 
De ontvangsten van het laatste trimester van 2009 worden aangerekend bij januari 2010.

** verhoging registratierechten van 25 naar 50 eur vanaf 1 juli 2013
** onder bepaalde limieten van schuldvordering moet geen registratierecht betaald worden

bron: voorstelling Febelfin op gegevens NBB
2014: gemeten op 09/2014

185.524
Hypothecaire leningen

17.412
Diversen

19.419
Consumentenkredieten

11.448
Overige leningen op 

meer dan 1 jaar

11.753
Leningen op hoogstens 1 jaar

kredietverstrekking 
huishoudens september 

2014
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Aantal starters Aantal faillissementen

2007 71413

2008 68692

2009 66303

2010 72044

2011 74657

2012 72643

2013 67938

2014 81162

2007  7.680 

2008  8.476 

2009  9.420 

2010  9.570 

2011  10.224 

2012  10.587 

2013  11.740 

2014  10.736 
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2007 67.407,50 EUR

2008 93.423,91 EUR

2009 85.385,50 EUR

2010 87.671,00 EUR

2011 77.522,00 EUR

2012 84.116,00 EUR

2013 79.865,00 EUR

2014 69.395,00 EUR

Rechten op geschriften Aantal akten in strafzaken

in 2011 524.676
in 2012 507.541
in 2013 niet ontvangen door de FOD Justitie
in 2014 niet ontvangen door de FOD Justitie

Aantal protestakten

Aantal Publicatie % Opheffing %

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

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

2012 7.190 3.938 53.47% 3.252 46.52%

2013 3.590 3.231 90% 359 10%

2014  4.020  3.342 83% 678 17%

Aantal
Opheffing
Publicatie
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Penale boetes DB en BTW

Belastingen en BTW

DB BTW Totaal

2008 136.165.846,02 €  165.934.784,89 €  302.100.630,99 €

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 €

2011  163.062.165,00 €  167.350.001,00 €  330.412.166,00 €

2012  149.971.916,96 €  101.239.569,09€  251.211.485,90 €

2013  163.664.390,74 €  185.203.518,99 €  348.867.909,73 € 

2014  167.464.362,00 €  196.106.161,00 €  363.570.523,00 €

2012 2013 2014

Aantal akten mbt directe 
belastingen

 258.264  216.499  220.003 

Aantal akten mbt BTW  53.074  33.859  73.169 

Aantal akten mbt directe belastingen
Aantal akten mbt BTW

2008  335.694 
2009  342.385 
2010  368.534 
2011  387.724 
2012  382.421 
2013  430.812 
2014  445.680 

In deze totalen zijn enkel de overschrijvingen begrepen die door de belastingplichtigen gedaan werden in handen van de 
gerechtsdeurwaarder en door deze laatste werden overgemaakt aan de Administratie en in hun IC/PC-systeem geboekt zijn 
(geïnformatiseerd betalingssysteem).

Zij nemen bijgevolg niet de betalingen in rekenening, die de belastingplichtige rechtstreeks op rekening van de ontvangers (en 
mogelijks ingevolgde een maatregel getroffen door de instrumenterende gerechtsdeurwaarder) heeft uitgevoerd, of de beta-
lingen die de gerechtsdeurwaarders hebben gedaan buiten het IC/PC-systeem (jaarlijkse niet-geïnformatiseerde bijdragen).
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