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De gerechtsdeurwaarder,
partner van
ondernemingen
De gerechtsdeurwaarder waarborgt het behoud van het
economisch evenwicht in de maatschappij.
De afgesloten akkoorden en de aangegane verbintenissen
moeten immers worden gerespecteerd.
De productie, handel en de industrie zijn de motoren van
de economische maatschappij. Vanuit zijn eigen werkveld
draagt de gerechtsdeurwaarder bij tot een optimale
werking van het marktsysteem.
Een koop-verkoopovereenkomst is pas volbracht wanneer
beide partijen hun contractuele verplichtingen hebben
gerespecteerd (prestatie en betaling). In voorkomend
geval moet het nakomen van de verplichtingen via
gerechtelijke weg worden afgedwongen, o.m. door
tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder.
De gerechtsdeurwaarder komt tussen als ordehandhaver
en stabilisator van de financiële en economische wereld.
Hij biedt verschillende specifieke diensten aan
ondernemingen om meer bepaald de controle over hun
liquiditeiten te bewaren, een schade vast te stellen of hen
een bewijsstuk te bezorgen.
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Boodschap/Woord
van de Voorzitter
IVO
GOEYENS

VOORZITTER NKGB

Lectori Salutem,
Met bijzonder veel genoegen mag ik U het
jaarverslag 2012 van de Nationale Kamer
van Gerechtsdeurwaarders voorstellen.
Het ‘oer-gen’ van de gerechtsdeurwaarder
is zijn hoedanigheid de iure van openbaar
ambtenaar, die ressorteert onder de
gerechtelijke beroepen en deel uitmaakt
van de justitiële instellingen.

goedgekeurd, die de verplichte
communicatie met de beweerde
schuldenaars verfijnt.
Dit jaarverslag heeft als thema
‘de gerechtsdeurwaarder en de
ondernemingen’. In economisch
moeilijkere tijden is de vraag naar een
correcte definiëring van de dienstverlening
nadrukkelijk aan de orde.

Het is dan ook een eerste kwaliteitsvereiste
dat hij, die instrumenteert op verzoek van
een partij, imperatief de rechten respecteert
van alle partijen.

In een volgende uitgave zal het accent
gelegd worden op de gerechtsdeurwaarder
als onderdeel van de justitiële structuur
en als gesprekspartner van de sociale
organisaties.

Door het enkele feit van zijn benoeming
heeft hij een permanente ereschuld aan
moeder Justitia en aan alle procespartijen.

Ik wens u een aangename lezing toe, dank u
voor uw interesse en bied u mijn voorname
achting.

Onze geëigende organen hebben op
28 maart jongstleden een richtlijn
DE NATIONALE
KAMER
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BIJSTAND
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De gerechtsdeurwaarder en
de bedrijfswereld
Zowel inzake vaststellingen als inzake
de bescherming van intellectuele
rechten is de gerechtsdeurwaarder de
gemeenschappelijke noemer, of het nu
in het kader van de relatie Consumer
to Consumer , Business to Consumer of
Business to Business is.
Wat betreft de invordering van onbetaalde
facturen speelt hij een actieve rol in het
behoud van het algemeen economisch
evenwicht. De al dan niet herhaaldelijke
niet-betaling van één of meerdere schulden
ten aanzien van eenzelfde schuldeiser
zou er immers toe kunnen leiden dat de
financiële stabiliteit van deze laatste in het
gedrang komt.

Dit risico op een “domino-effect”
is voornamelijk aanwezig in het
ondernemingsmilieu waar de financiële
stromen constant en onderling afhankelijk
zijn, en wordt waarschijnlijk het sterkst
gevoeld bij de kleine en middelgrote
ondernemingen. Deze hebben namelijk
een minder sterke of minder fluctuerende
financiële basis dan de grotere structuren.
Het invorderingsbeleid blijft daardoor
steeds een gemeenschappelijke zorg van
alle sectoren en markten, ongeacht hun
omvang, en dit temeer daar de verzwaring
van de kredietvoorwaarden een realiteit is
sinds het onstaan van de crisis in 2008.

Wist u dat...?
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De gerechtsdeurwaarder wordt zo dagelijks
door de ondernemingen gecontacteerd om
concrete en doeltreffende oplossingen te
bieden inzake invordering van schulden.
Twee redenen verklaren de centrale plaats
die hij in dit opzicht inneemt:
• De gerechtsdeurwaarder beschikt
over verschillende en doeltreffende
gerechtelijke instrumenten die hem
toelaten om tot invordering over te gaan.
• De instrumenten in kwestie zijn
complementair en stellen de
gerechtsdeurwaarder in staat om
zowel in de minnelijke sfeer als in de
gerechtelijke sfeer op te treden waardoor
hij een continue dienst kan verlenen aan
zijn opdrachtgevers.
Hierbij is het interessant om een
onderscheid te maken tussen het nationale
en het supranationale niveau.

OM TE ANTICIPEREN OP
EEN NAKEND GESCHIL,
KAN DE GERECHTSDEURWAARDER HET VOLGENDE VASTSTELLEN:
- DE NALEVING VAN DE
VOORWAARDEN VOOR HET HOUDEN
VAN EEN ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS;
- HET VERLOOP VAN EEN
VAKBONDSTEMMING;
- DE INVENTARIS VAN TE
VERNIETIGEN GOEDEREN;
- DE OORSPRONKELIJKE STAAT VAN
EEN GEBOUW, …
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1/ Nationale instrumenten
Deze instrumenten mogen klassiek op twee
manieren ingedeeld worden:
• hetzij deel uitmakend van het minnelijke
proces
• hetzij als onderdeel van het gerechtelijke
proces

A - In de minnelijke procedure,
vinden we hoofdzakelijk twee instrumenten
terug: de minnelijke ingebrekestelling en de
vaststelling. Beiden zijn zeer nuttig voor de
bedrijfswereld.

i. De minnelijke ingebrekestelling
Dit type opdracht houdt in dat de
gerechtsdeurwaarder een brief stuurt
naar de natuurlijke persoon of naar de
rechtspersoon die niet heeft betaald,
teneinde deze eraan te herinneren dat er

OM EEN GELEDEN
SCHADE AAN TE TONEN,
KAN DE GERECHTSDEURWAARDER HET
VOLGENDE VASTSTELLEN:
- HET ONTSTAAN VAN EEN STAKING;
- HET GEBREKKIG ZIJN VAN EEN
GELEVERD GOED;
- HET VERLATEN VAN OF DE
ACHTERSTAND OP EEN WERF;
- PRAKTIJKEN VAN ONEERLIJKE
CONCURRENTIE,…

nog een som geld verschuldigd is en dat zij,
indien zij niet betaalt, het risico loopt op
gerechtelijke vervolging.
Deze minnelijke poging vormt een zeer
soepele, snelle en goedkope weg voor beide
partijen.
De doelstelling bestaat er natuurlijk in
om een reactie uit te lokken (betaling,
terugbetaling in schijven) dankzij de
tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder.

Gezien dit bovendien een
buitengerechtelijke opdracht betreft, is
het principe van de vrije concurrentie van
toepassing. Elke gerechtsdeurwaarder is
dan ook vrij om met zijn cliënt een tarief
overeen te komen voor zijn tussenkomst.
De wettelijke regeling die van toepassing
is op dit soort van opdrachten kan evenwel
verschillen naargelang de invordering
gevraagd wordt in het kader van een
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Business to Business1 – relatie of in het
kader van een Business to Consumer2 –
relatie.

ii. De minnelijke materiële
vaststelling
Hoewel hiermee niet onmiddellijk
de invordering van een schuld wordt
vooropgesteld, biedt dit instrument
toch een interessante meerwaarde. Deze
dienst kan vooral doeltreffend zijn voor
de bedrijfswereld, om de aanwezigheid
van stakingspiketten te doen vaststellen
die de toegang tot de werkplaats
bemoeilijken of belemmeren. Er kan
eveneens beroep op worden gedaan in de
bouwsector om gebreken, de niet-naleving

1 Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties, B.S., 7 augustus
2002
2 Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke
invordering van schulden van de consument, B.S.,
29 januari 2003

DE
GERECHTSDEURWAARDER
KAN DE NIET-BETALING VAN
EEN WISSELBRIEF, VAN EEN
ORDERBRIEFJE OF VAN EEN
CHEQUE VASTSTELLEN.
INGEVOLGE DEZE
VASTSTELLING ZAL HIJ EEN
PROTESTAKTE OPSTELLEN.
ALS HET WAARDEPAPIER
TIJDIG WORDT BETAALD,
KAN HIJ DIE LATEN
SCHRAPPEN, OM NEGATIEVE
PUBLICITEIT TE VERMIJDEN.
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van een onderaannemingscontract , de
ongerechtvaardigde stopzetting van de
werken of hun niet-voltooiing te laten
vaststellen.
Gezien de ontwikkeling van de economische
activiteit via internet (e-commerce) werd
ook dit instrument gemoderniseerd en werd
de e-vaststelling in het leven geroepen.
Via deze e-vaststelling wordt door de
gerechtsdeurwaarder, net zoals bij fysieke
vaststellingen, een plaatsbeschrijving
opgemaakt van een bestaande situatie,
maar dan in de virtuele wereld.
Verschillende toepassingen daarvan zijn
interessant voor ondernemingen:
• Vaststellingen met betrekking tot
e-mails;
• Vaststellingen met betrekking tot
verklaringen die op sociale netwerksites
worden geplaatst;

• Vaststellingen met betrekking tot illegale
websites, namaak of inbreuk op de
mededingingsregels;
• Vaststellingen met betrekking tot online
verkoop van namaakgoederen.
Het bijzondere aan deze vorm
van vaststelling is de specifieke
voorzorgsmaatregelen die moeten genomen
worden gezien de virtuele omgeving
waarin de gerechtsdeurwaarder moet
optreden (informaticatechnieken die
de betrouwbaarheid van de vaststelling
moeten waarborgen: IP-adres, firewall, …).
Er worden nog andere diensten,
die eveneens belangrijk zijn voor
ondernemingen, aangeboden door de
gerechtsdeurwaarders, zoals bijvoorbeeld
inzake protesten en de betekening van
opzeg.

B - In de gerechtelijke procedure
vinden we, tussen de beschikbare
nationale instrumenten,
hoofdzakelijk de maatregelen van
tenuitvoerlegging die een specifieke en
aangepaste toepassing in de bedrijfswereld
kennen.
Meer bepaald :

i. Beslag op roerende immateriële
goederen
Het beslag op roerende immateriële
goederen (ook genaamd het beslag onder
derden) is een procedure dankzij dewelke
een schuldeiser gedematerialiseerde
goederen die het patrimonium van zijn

debiteur vormen, in beslag kan nemen; in
tegenstelling tot materiële goederen die
het voorwerp uitmaken van een klassiek
roerend beslag.
Onder “gedematerialiseerde goederen”
dient te worden verstaan, ieder element
van patrimoniale aard dat niet het
voorwerp kan uitmaken van een fysieke
inbeslagname zoals waardepapieren die
geld vertegenwoordigen, of obligaties en
aandelen.
Op die waardepapieren zou in principe
de hand kunnen worden gelegd door
de beslagleggende schuldeiser via een
beslag onder derden in handen van de
schuldenaar.
Een dergelijke procedure wordt uitgevoerd
zoals inzake roerend uitvoerend beslag,
namelijk door toepassing van de artikelen
1516 tot 1528 van het Gerechtelijk Wetboek.
Bij gebreke aan een coherente toepassing
voor ondernemingen zou het evenwel,
ingeval van beslag onder derden in handen
van een commerciële entiteit, nodig
kunnen zijn om rekening te houden met
verschillende parameters:
• De bijzonderheden eigen aan de
gerechtelijke vorm van de vennootschapschuldenaar (bvba, nv, …);
• De aard van de in beslag genomen
waardepapieren (titels aan toonder,
aandelen, obligaties op naam,
kapitaalsparticipaties, …);
• Hun verhandelbaarheid en de eventuele
statutaire of wettelijke beperkingen
daaraan verbonden;

DE NATIONALE
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• De specifieke maatregelen die mogelijks
te nemen zijn bij gedwongen verkoop.
Zoals hierboven verduidelijkt, kan het
giraal geld eveneens het voorwerp uitmaken
van beslag onder derden; zij het via beslag
op een bankrekening of in handen van een
derde die iets verschuldigd is ten aanzien
van de debiteur van de schuldeiser.
Vertaald in handelszaken zou het kunnen
gaan om een typisch contract dat gesloten
wordt door vennootschap A, dienstverlener,
en een vennootschap B, ontvanger van
diensten, waarbij B in gebreke blijft
te betalen. Vennootschap A zou dan
beslag kunnen leggen in handen van
een onderaannemer van B die haar geld
verschuldigd is.

auteursrechten of naburige rechten),
bestaat er een geëigend juridisch middel
om het bestaan en de omvang van een
inbreuk daarop aan te tonen; te weten “het
beslag inzake namaak” geregeld door de
artikelen 1369bis/1 en volgende van het
Gerechtelijk Wetboek.
Deze procedure is uitermate doeltreffend
en biedt de mogelijkheid om aan de
rechtbank toestemming te vragen om over
te gaan tot beschrijvende maatregelen (van
aard om de vermeende namaak evenals de
oorsprong, de omvang en de bestemming
ervan te bepalen) al dan niet gecombineerd
met bewarende maatregelen ten aanzien
van het materiaal dat inbreuk pleegt op het
betrokken intellectuele recht; en dit, zonder
dat de vermeende namaker aanwezig is of
hiervan op de hoogte wordt gebracht.

ii. Beslag inzake namaak
Inzake intellectuele eigendom (of het nu
gaat om octrooien, tekeningen, modellen,
merken, oorsprongsbenamingen,

WANNEER EEN OPZEG
WORDT BETEKEND VIA
GERECHTSDEURWAARDERSEXPLOOT, HEEFT
DEZE REEDS UITWERKING
DE DAG VOLGEND OP DE
BETEKENING, TERWIJL DE
KENNISGEVING ERVAN VIA
AANGETEKEND SCHRIJVEN
SLECHTS DE DERDE WERKDAG NA DE VERZENDING
EFFECT HEEFT.
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Nog een belangrijk onderdeel van
deze eenzijdige procedure, bovenop
haar specifieke eigenschappen, is het
verrassingseffect. Vaak kan immers

gevreesd worden dat de namaker snel al het
bewijs van de namaak zou doen verdwijnen.
Gezien de concurrentiegraad die wij
momenteel kennen in handelszaken,
is dit instrument een doeltreffende
beschermingsmaatregel.

2/ Europese instrumenten
Waar het nationale recht een relatief brede
waaier aan maatregelen biedt om te waken
over de belangen van de bedrijven, mag
niet worden vergeten dat dezelfde noden
voelbaar zijn op supranationaal vlak.
Als voorbeeld: men schat dat ieder
jaar ongeveer 2,6 % van het omzetcijfer
van Europese ondernemingen
verloren gaat aan onbetaalde
schuldvorderingen, hoofdzakelijk door
hun grensoverschrijdende aard welke de
invordering ervan bemoeilijkt.
De toegenomen complexiteit van
handelsrelaties, meer bepaald door het
toenemend goederen en dienstenverkeer
in Europa, blijft vandaag nog steeds een
uitdaging waaraan de Europese Unie beetje
bij beetje het hoofd biedt door te verhelpen
aan de verschillende factoren die dit
verkeer verstoren, evenals aan de bestaande
wettelijke belemmeringen die leiden tot de
fragmentatie van de verschillende nationale
bepalingen inzake schuldinvordering.
De laatste jaren werd op dit vlak
aanzienlijke vooruitgang geboekt door het
aannemen van een aantal supranationale
instrumenten die bestemd zijn om

de grensoverschrijdende invordering
in burgerlijke –en handelszaken
te vergemakkelijken en waarbij de
gerechtsdeurwaarder een belangrijke rol
speelt.
Deze instrumenten hebben daarbij het
voordeel dat zij bijzonder functioneel
zijn, en bedacht vanuit een pragmatische
invalshoek.
Ze worden dus meer en meer gebruikt,
zeker in commerciële zaken.

a) De Europese executoriale titel
De Europese verordening n° 805/2004
heeft een Europese executoriale
titel gecreëerd voor de niet-betwiste
schuldvorderingen.
Deze titel bestaat in realiteit uit een
certificaat dat beslissingen, gerechtelijke
transacties en authentieke akten die
uitgevaardigd zijn door een lidstaat en
die betrekking hebben op niet-betwiste
schuldvorderingen, automatisch
uitvoerbaar maakt in een andere lidstaat
zonder exequaturprocedure.

b) De Verordening inzake geringe
vorderingen
De Europese verordening n° 861/2007
stelt een Europese procedure voor geringe
vorderingen vast, met als doelstelling om
de toegang tot justitie te verbeteren door
de procedures voor grensoverschrijdende
geschillen te vereenvoudigen en door de
kosten te drukken.
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Het specifieke aan deze regeling is dat het
bedrag van de eis niet hoger mag zijn dan
2.000 euro, exclusief intresten, kosten en
uitgaven. De beslissing die in het kader
van deze procedure wordt genomen, wordt
erkend en ten uitvoer gelegd in andere
lidstaten, zonder dat een verklaring vereist
is waaruit haar uitvoerbaarheid blijkt.

uit inzake het betalingsbevel. Deze
procedure, die berust op het principe
van de omkering van het contentieux,
vereenvoudigt, versnelt en vermindert
de kosten van grensoverschrijdende
geschillen met betrekking tot onbetwiste
schuldvorderingen.
Op die manier verzekert deze Verordening
het vrije verkeer van de Europese
betalingsbevelen in alle lidstaten door
minimumnormen uit te vaardigen die bij
naleving ervan iedere voorafgaandelijke
exequaturprocedure tot erkenning en

c) De procedure van het Europees
Betalingsbevel
De Europese verordening n° 1896/2006
schrijft een Europese procedure

Gemiddelde samenstelling van een
gerechtsdeurwaarderskantoor in België in 2012
168 stagiairs
366
kandidaat-gerechtsdeurwaarders

2.377
bedienden

2009
Stagiairs
kandidaat-gerechtsdeurwaarders
Bedienden
S-Totaal
Gerechtsdeurwaarders
TOTAAL

2010

2011

2012

40

89

134

168

407

330*

335*

366*

2.161

2.224

2.326

2.377

2.608

2.643

2.795

2.911

326 kantoren

319 kantoren

322 kantoren

321 kantoren

531

517

3.326

3.428

*Actieven

In 2012 zijn de gerechtsdeurwaarders en hun medewerkers met 3.428.
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tenuitvoerlegging in een andere lidstaat
overbodig maakt .

d) Het Europees bewarend
bankbeslag
Dit betreft een instrument dat nog wordt
bestudeerd door de Europese Commissie,
maar dat mogelijks tijdens de komende
maanden in werking zou kunnen treden.
Deze maatregel van bewarende aard strekt
ertoe tegengewicht te bieden aan het gemak
waarmee een rechtsonderhorige thans de
girale gelden die hij bezit in een lidstaat kan
overschrijven of opnemen teneinde deze
veilig te stellen in een andere lidstaat.
Zoals hierboven aangehaald, kent België,
net zoals de meeste andere lidstaten, een
gelijkaardige maatregel naar nationaal
recht. Deze blijft echter zeer beperkt
wanneer het beslag op een bankrekening
een maatregel in het buitenland vergt.
Het Europees beslag dat hier wordt
beoogd, zou bijgevolg een wettelijke lacune
opvullen. Er wordt immers een instrument
aangeboden dat beantwoordt aan de
verwachtingen van de Europese spelers,
rekening houdend met de specificiteiten
van de markten die zich steeds meer intraEuropees met elkaar verbonden zien.
Deze maatregel, die getroffen wordt op
basis van een beschikking, zou in ieder
geval beperkt zijn tot de mogelijkheid om
bankgelden van een in gebreke gebleven
schuldenaar te blokkeren, waar deze zich
ook mogen bevinden op het Europese

territorium. Het effect zal enkel bewarend
zijn in die zin dat de fondsen op de rekening
van de rechtsonderhorige zullen worden
geblokkeerd zonder overdracht op rekening
van de schuldeiser.
Ten aanzien van deze verschillende
instrumenten, blijkt de rol van
de gerechtsdeurwaarder opnieuw
doorslaggevend en dit op twee vlakken:
• Eerst en vooral is de
gerechtsdeurwaarder, als
invorderingsagent bij uitstek,
genoodzaakt om zijn cliënt te adviseren
omtrent de meest doeltreffende manier
om een onbetaalde schuldvordering
te innen ten aanzien van de bestaande
wettelijke mogelijkheden, van het
mogelijke verband tussen de nationale
en de supranationale rechtsmiddelen en
van de situatie van de schuldenaar van
de hoofdsom.
• Vervolgens is het hem, in zijn
hoedanigheid van gerechtelijke
speler, eveneens toegestaan om de
schuldeiser bij te staan in het gebruik

ENKELE CIJFERS

IN 2012 HEBBEN DE
GERECHTSDEURWAARDERS
ZICH MEER DAN 2.120.000
KEREN VERPLAATST
OP VRAAG VAN
RECHTZOEKENDEN.
IN 2012 HEBBEN MEER DAN
1.065.000 PERSONEN EEN
GERECHTSDEURWAARDER
OP ZIJN KANTOOR
GERAADPLEEGD.
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van de hierboven beschreven Europese
procedures bij het begin van het geschil
of bij de uitvoering van de gewezen
beslissing.

van de commerciële relatie en de kost- in
functie van de aard van het vermogen van
de debiteur, van de invorderingspolitiek
die de cliënt verkiest en van het eventuele
grensoverschrijdende karakter.

Besluit
Er kan worden besloten dat de
gerechtsdeurwaarder, als agent van de
invordering en van de uitvoering, vele
maatregelen kan nemen om aan de
verwachtingen van de ondernemingen te
beantwoorden –met de nodige aandacht
voor efficiëntie, snelheid, het respecteren

14

Gezien deze waaier aan maatregelen en de
perfecte kennis die de gerechtsdeurwaarder
daarvan heeft, is en blijft hij
ontegensprekelijk de onvermijdelijke
speler inzake invorderingen sensu lato
en een uitverkoren partner voor de
ondernemingen.

Economische barometer
Aantal ondernemingen
Oprichting van ondernemingen
Oprichtingsgraad
Stopzettingsgraad
Continuïteit van ondernemingen – Gerechtelijke
reorganisatie
Faillissementen
Brussel
Vlaanderen
Wallonië
Werkgelegenheidsgraad
Brussel
Vlaanderen
Wallonië
Baanverlies
Collectief ontslag
Werkloosheidsgraad
Brussel
Vlaanderen
Wallonië
Werkloosheidsgraad ( eurozone)
Inflatie

1.072.116
73.500
9,32 %
7,31%
1.479
10.587
2.263
5.356
2.968
61,8%
53,46 %
65,33 %
58,63 %
22.008
16.707
7,4%
20,4 %
7,11 %
13,9 %
11,8%
2 ,6 %

Energie
Gas, electriciteit en vloeibare brandstoffen
Gasolie voor verwarming
Brandstoffen
Levenskost
Prijsniveaus
Betalingstermijn
Kredietovereenkomsten

Hypothecaire kredietovereenkomsten
Inschrijving van nieuwe wagens
Spaarrekeningen
Zwart geld
Bedrag van mededelingen van CFI aan het parket
Globaal fortuin van de Belgen (financiële activa)
Onroerend vermogen van de Belgen

+6%
+10,1%
+6,5%
+3,4 %
+2,2%
38 % laattijdig betaalde facturen
11.437.787
482.620 laattijdig terugbetaald
330.129 Belgen betalen laattijdig
Totaal bedrag achterstallen
2.721.774 miljard EUR
Uitstaande leningen aan ondernemingen
116,981 miljard EUR
321.261
486.737 (-14,94%)
235,8 miljard EUR
61 miljard EUR
2.541 miljard EUR
1003 miljard EUR
1066 miljard EUR

Bron : NB, Planbureau, ,Febelfin, FOD Economie, FOD Mobiliteit
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Het advies van de minister van
Justitie Annemie Turtelboom
over de hervorming van het
statuut
De minister van Justitie, Annemie
Turtelboom, heeft haar
hervormingsvoorstel inzake het statuut van
de gerechtsdeurwaarder voorgelegd aan de
ministerraad, die haar groen licht gaf op
29 maart 2013. Na advies van de Raad van
State, zal dit wetsontwerp in de komende
maanden voorgesteld worden aan het
Parlement.
“Om rechtszekerheid te creëren drong
een nieuw statuut zich op. Niet enkel de
benoemingsprocedure moest herzien
worden, maar heel het statuut van de
deurwaarder was aan opfrissing toe,”
aldus minister Turtelboom. “Het
was van 1992 geleden dan er nog iets
veranderd was aan het statuut van de
deurwaarders.”
De hervorming bevat de volgende
krachtlijnen:
1. Modernisering en objectivering
van het benoemingsprocesopwaardering statuut kandidaatgerechtsdeurwaarder
De bottleneck inzake benoemingen en de
vele procedures voor de Raad van State
tonen maar al te duidelijk aan dat er
nood was aan een modernisering van de
procedures tot instroom in het beroep.
In grote lijnen gaat het dan in de
eerste plaats om het objectiveren
van de benoemingsprocedures,
met de oprichting van gemengd
samengestelde benoemingscommissies.
Deze commissies zullen bevoegd
zijn zowel voor de benoeming tot
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kandidaat-gerechtsdeurwaarder als
tot gerechtsdeurwaarder. Naast de
voorwaarde om over een rechtendiploma te
beschikken en een vruchtvolle stageperiode
te doorlopen, wordt daarnaast een
vergelijkend examen ingevoerd om te
kunnen benoemd worden tot kandidaatgerechtsdeurwaarder. Dit examen zal
zowel een theoretisch als een praktisch
luik omvatten. De nieuwe procedure zal
niet gelden voor de personen die de titel
van kandidaat-gerechtsdeurwaarder reeds
dragen. Wie minstens vijf jaar ervaring
als kandidaat-gerechtsdeurwaarder kan
doen gelden, komt in aanmerking voor
benoeming tot gerechtsdeurwaarder. De
benoemingscommissie zal ook hier, na het
inwinnen van de vereiste adviezen, aan
de minister van Justitie een lijst bezorgen
met de drie beste in volgorde gerangschikte
kandidaten. De minister van Justitie draagt
vervolgens een kandidaat voor aan de
Koning ter benoeming.
Daarnaast worden kandidaatgerechtsdeurwaarders in de structuur en
organisatie van het beroep opgenomen
door onder andere het lidmaatschap van
de arrondissementskamers en de Nationale
kamer. In de algemene vergadering van
deze Kamers zullen zij dezelfde rechten
en plichten hebben als de titularisgerechtsdeurwaarders.
2. Ook de uitstroom uit het beroep
dient een kader te krijgen, dat tot op
heden ontbreekt.
Het ontbreken van een wettelijk kader

ingeval van overlijden, ontslag of
afzetting veroorzaakt een discontinuïteit
wat de openbare dienstverlening in het
gedrang brengt en een slechte zaak is
voor de ontslagnemende of overleden
gerechtsdeurwaarder of zijn erfgenamen,
personeel en opdrachtgevers. Dit leidt in
de praktijk vooral tot problemen bij de
gerechtsdeurwaarder die zijn beroep nog
alleen uitoefent (46% volgens de Nationale
Kamer van Gerechtsdeurwaarders ).
Daarom voorziet het nieuwe statuut dat
de opvolger van een gerechtsdeurwaarder
die niet in vennootschap samenwerkte,
alle lopende arbeidsovereenkomsten moet
overnemen, net als de huur, leverings-,
renting en leasingcontracten die betrekking
hebben op de kantoorinfrastructuur.
3. Een modernisering van het beroep
houdt ook in dat de taakomschrijving
van de gerechtsdeurwaarder en de
werking van het beroep aangepast
wordt aan de gewijzigde realiteit.
4. Deontologie en tucht
Gerechtsdeurwaarders kunnen hun

monopolie en bevoorrechte status van
openbaar ministerieel ambtenaar, bekleed
met overheidsgezag, pas legitimeren
vanuit een zeer strikte beroepsethiek en
deontologie. Naast het feit dat bepaalde
misdragingen strafrechtelijk beteugeld
moeten worden, is een goed functionerend
tuchtrecht van wezenlijk belang. Enkel
daardoor kan men het vertrouwen van
de overheid en rechtsonderhorigen
onvoorwaardelijk blijven genieten en
kan men een korps van ambtenaren
uitbouwen, klaar om hun ambt in onze
hoogtechnologische en alsmaar meer
gejuridiseerde samenleving waar te nemen
en tal van nieuwe opdrachten te vervullen.
Het tuchtrecht wordt uit de
arrondissementele sfeer gehaald en opgetild
naar een niveau van tuchtrechtspraak
georganiseerd op het niveau van het hof
van beroep. De tuchtrechtspraak is ook niet
meer in handen van enkel beroepsgenoten.
Externen doen hun intrede, wat de
aanvaarding van de beslissingen inzake
tucht bij de buitenwereld, met name bij de
klagers, enkel kan verhogen.

ANNEMIE
TURTELBOOM
MINISTER
VAN JUSTITIE
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BEVOEGDHEDEN
«Op het vlak van
n hum
man
resources doen wijj
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ep op een
gerechtsdeurwaarrde
er om
het goede verloo
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an een
vakbondsverkiezzin
ng of een
staking vast te sttellle
en.»
»
Marc
Human Resources
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Toetreden
tot het beroep
De toegang tot het beroep van
gerechtsdeurwaarder is strikt
gereglementeerd. De steeds toenemende
complexiteit van de activiteiten
rechtvaardigt deze strikte reglementering in
het belang van de rechtsonderhorigen.

De benoemingsvoorwaarden
Overeenkomstig artikel 510 van het
Gerechtelijk Wetboek, moet men voldoen
aan volgende voorwaarden om als
gerechtsdeurwaarder benoemd te kunnen
worden:
• Vijfentwintig jaar oud zijn ;
• Houder zijn van een diploma van doctor
of licenciaat in de rechten ;
• Een getuigschrift kunnen voorleggen van

goed zedelijk gedrag, uitgereikt door het
gemeentebestuur van de woonplaats ;
• Aan de eisen van de dienstplichtwetten
hebben voldaan ;
• In één of meer
gerechtsdeurwaarderskantoren een
effectieve gehomologeerde stage hebben
doorgemaakt van twee volle jaren zonder
onderbreking ;
Daarenboven moet de gerechtsdeurwaarder
beschikken over de Belgische nationaliteit
overeenkomstig artikel 10 van de
Grondwet en over de vrijstelling die het
gemeenschapsrecht heeft voorbehouden
aan professionele activiteiten waarmee het
openbaar gezag gemoeid is.

Wist u dat...?

• De toeega
ang tot het berroep van gerecchtsd
deu
urwa
aarrder
is sttriikt gerregleementeerd
d om een
n kw
walittatieef
hoog
gsta
aande diienstverleening te kunn
nen
n bieedeen en te
getu
uig
gen
n van eeen onberiisp
pelijke deontollogiie.
• Het aantal med
dew
werkerss op de kanto
oren
n bllijftt stiijgeen,
even
nals hett aan
nta
al stagia
airrs.
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Van stagiair tot kandidaat –
gerechtsdeurwaarder

• de rechten en verplichtingen van de
gerechtsdeurwaarder ;
• zijn boekhoudkundige, fiscale,
verzekerings, tarifaire en deontologische
verplichtingen ;
• de regels met betrekking tot het goed
bestuur van zijn kantoor.

Het Koninklijk Besluit van 30 juni 1993
stelt de modaliteiten met betrekking tot
stage en de homologatie daarvan vast.
De stagiair moet zijn stage uitoefenen bij
één of meerdere gerechtsdeurwaarders die
het beroep uitoefenen als titularis sinds
meer dan drie volledige jaren.

Na verloop van minstens twee
ononderbroken jaren, kan de stagiair zich
inschrijven voor het homologatieexamen.
Dit bestaat uit een mondeling examen dat
twee keer per jaar wordt georganiseerd in
de lokalen van de Nationale Kamer van
Gerechtsdeurwaarders.

Hij moet – met aandacht voor de sociale
en economische rol – meer bepaald kennis
verwerven met betrekking tot :
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75

Aantal nieuwe stagiairs per jaar

Aantal nieuwe kandidaat-gerechtsdeurwaarders in
2012

Sessie maart
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12
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De jury bestaat uit twee afdelingen, een
Franstalige en een Nederlandstalige.
Elke afdeling bestaat uit een raadsheer
in het Hof van Cassatie of in een Hof
van Beroep die het voorzitterschap
ervan waarneemt, een ambtenaar
van het ministerie van Justitie, een
lid van het directiecomité of van de
vaste raad van de Nationale Kamer
van Gerechtsdeurwaarders en uit twee
gerechtsdeurwaarders die reeds ten
minste 10 jaar titularis zijn. Zij worden
allemaal benoemd door de Koning voor een
vernieuwbare periode van 3 jaar.

Slagingspercentage voor
het homologatieexamen
van de Nederlandstalige
stage (2010-2012)
Hebben niet deelgenomen
2%

Verdaagd
40%

Minstens één effectief lid en één
plaatsvervangend lid van de Franstalige
afdeling moet over een voldoende kennis
van de Duitse taal beschikken.
De stagiair waarvan de stage door de jury
werd gehomologeerd, draagt de titel van
kandidaat-gerechtsdeurwaarder.
Deze laatste zal dan onder de voorwaarden
van artikel 512 van het Gerechtelijk
Wetboek kunnen postuleren voor
een vacante plaats , evenals een
gerechtsdeurwaarder-titularis vervangen
overeenkomstig artikel 524 en volgende
van het Gerechtelijk Wetboek.

Slagingspercentage voor
het homologatieexamen
van de Franstalige stage
(2010-2012)
Hebben niet deelgenomen
11%

Verdaagd
29%
Geslaagd
58%

Geslaagd
60%

Enkele cijfers
Benoemingen

0

Opschorting van benoeming

0

Vernietiging van benoeming

0

Ontslag

7

Overlijden

7
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SAMENWERKING

«We moeten optrreden
tegen oneerlijjke
e
handelspraktiijk
ken
en schending va
an
ntelle
ectuele recchten!
in
De vaststellinge
en door
gerechtsdeurw
waarders
maken het mo
ogellijjk
een bepaalde scchade
te bewijzen»
Sandrine
Juridische dienst
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De NKGB
De Nationale Kamer
Nationale
Kamer van
Gerechtsdeurwaarders van België (NKGB)
Directiecomité(1)

Permanente
Diensten

Vaste Raad
(2)

Algemene
Vergadering (4)

Arrondissementskamer(3)

Gerechtsdeurwaarders

Secretariaat

De Nationale Kamer van
Gerechtsdeurwaarders van België
(NKGB) vertegenwoordigt alle 517
gerechtsdeurwaarders van België.

Juridische
Dienst

Boekhouding

De NKGB heeft rechtspersoonlijkheid.
Haar zetel is gevestigd te 1060 Brussel,
Henri Jasparlaan 93.

(1) Het Directiecomité bestaat overeenkomstig de statuten uit 5 uit de Vaste Raad gekozen leden en
heeft als opdracht om de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders te vertegenwoordigen en het
dagelijks bestuur ervan waar te nemen.
(2) De Vaste Raad bestaat uit afgevaardigden uit 26 gerechtelijke arrondissementen en waakt meer
bepaald over de uniformiteit van het beroep en de deontologische regels en vaardigt eveneens de
richtlijnen en aanbevelingen aan de gerechtsdeurwaarders uit.
(3) In ieder gerechtelijk arrondissement werd een Arrondissementskamer opgericht waarvan alle
gerechtsdeurwaarders van dat territoriaal gebied lid zijn. Elk van deze Kamers heeft op haar niveau
tuchtbevoegdheid ten aanzien van haar leden evenals de bevoegdheden vastgelegd in artikel 542 van
het Gerechtelijk Wetboek.
(4) De Algemene Vergadering verzamelt één keer per jaar alle gerechtsdeurwaarders van het land
en brengt op de manier verslag uit aan alle leden over de manier waarop de Nationale Kamer werd
bestuurd tijdens het verstreken jaar evenals over de standpunten die werden aangenomen of moeten
aangenomen worden voor de toekomst.
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De Vaste Raad
In 2012 is de Vaste Raad 7 keer
samen gekomen (5 gewone
vergaderingen en 2 buitengewone
vergaderingen)

Het Directiecomité
Het Directiecomité neemt samen met
Mevrouw Muriel Geudin, Directeur
Administratieve zaken, het beheer waar van
de diensten die gevestigd zijn in de lokalen
van de Nationale Kamer.

En 2012 kwam het Directiecomité
officieel 10 keer samen en hebben
de leden aan meer dan 200
vergaderingen deelgenomen.

De juridische dienst wordt beheerd door
de heer Nicolas Decock, mevrouw Charissa
Voet en mevrouw Kikki Vandriessche.

MURIEL
GEUDIN
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DIRECTEUR
ADMINISTRATIEVE
ZAKEN

CHARISSA
VOET

NICOLAS
DECOCK

KIKKI
VANDRIESSCHE

Gesprek met het
Directiecomité
IVO
GOEYENS
VOORZITTER

JAN
DE MEUTER

ERIC
CHOQUET

NATIONAAL
VERSLAGGEVER

NATIONAAL
SECRETARIS

BERNARD
BONTEMPS
ONDERVOORZITTER

Bieden de diensten die door
de gerechtsdeurwaarder
aan ondernemingen worden
aangeboden, een werkelijke
meerwaarde?
Eric CHOQUET, Nationaal
Secretaris NKGB: zeer zeker, en dit
temeer daar het een wereld is waarmee hij
vertrouwd is, doordat hij zelf een activiteit
uitoefent onder het zelfstandigenstatuut ,
en steeds vaker in vennootschapsverband.
De bedrijfswereld wordt , vooral sinds
de crisis in 2008, geconfronteerd met
liquiditeitsproblemen door een sterke

FRANK
SPRUYT

NATIONAAL
PENNINGMEESTER

stijging van het aantal onbetaalde facturen
-welke meerdere miljarden euro’s in België
vertegenwoordigen- en afbetalingsplannen.
Het is van het allergrootste belang voor
de ondernemingen om haar liquiditeit
veilig te stellen, wetende dat één op de drie
faillissementen veroorzaakt wordt door
achterstallige betalingen en dit temeer daar
de kredietvoorwaarden steeds strenger
worden. De gerechtsdeurwaarder beschikt
over de nodige instrumenten, zowel
inzake invordering als vaststelling, om op
efficiënte wijze te handelen in het belang
van de ondernemingen. Hij is de ware ad
hoc contactpersoon.
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Welke waren de belangrijke
gebeurtenissen voor de
gerechtsdeurwaarders in 2012?
Eric CHOQUET: op nationaal vlak,
is dit zonder twijfel onze onderwerping
aan de BTW sinds 1 januari. Het dient te
worden vermeld dat – zelfs al blijven we
deze onderwerping betreuren aangezien
hierdoor de meest kwetsbare personen het
zwaarst worden gestraft – dit op optimale
wijze door het beroep werd georganiseerd.
Er werd nauwgezet overleg gepleegd met
de Administratie, niettegenstaande de
erg moeilijke onderwerpingsvoorwaarden
gezien de erg korte termijn die ons werd
opgelegd en de complexiteit om deze
belasting toe te passen op onze specifieke
activiteiten. Op Europees vlak vormt
de oprichting van de Europese Kamer
van Gerechtsdeurwaarders, waarvan
Voorzitter Ivo Goeyens het voorzitterschap
waarneemt, een grote stap voorwaarts om
tegemoet te komen aan de uitdagingen die
door de Europese Unie worden gesteld met
als doelstelling de tenuitvoerlegging van
gerechtelijke beslissingen te verbeteren.

Een nieuw statuut voor de
gerechtsdeurwaarder is ter perse,
in het voorontwerp van wet wordt
de federale structuur van de meeste
beroepsorganisaties weerhouden
met instemming van het ambt. Dit
wekt verwondering.
Ivo GOEYENS, Voorzitter NKGB:
van de kant van de gerechtsdeurwaarders
moet hierin niet naar een politiek statement
gezocht worden, de inhoud van ons ambt
was in casu primair.
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Wij zijn openbare en ministeriële
ambtenaren en wij horen tot de instelling
justitie, het zou niet coherent zijn om
het actuele federale niveau van deze
overheidsdienst niet te reflecteren in onze
instellingen.
Vergeet ook niet dat wij vormelijke
zelfstandigen zijn maar inhoudelijk ligt de
ziel van ons ambt in het publieke karakter
van onze dienstverlening.
Staat u mij toe hierop de nadruk
te vestigen: het is de taak van onze
instellingen om inhoud te geven aan ons
beroep en onze bevoegdheden, voor mij
primeert de inhoud dan ook boven de vorm.
Een ongenuanceerde vergelijking met de
‘pur sang’ vrijberoeper van justitie: de
balies van de advocaten, gaat dan ook niet
op.

De oprichting van een
Studiecentrum wordt vooropgesteld.
Wat zijn daarvan de hoofdlijnen?
Jan DE MEUTER, Nationaal
Verslaggever NKGB: helaas kunnen
we er niet omheen. Wanneer het beroep van
gerechtsdeurwaarder in de belangstelling
staat, is dit meestal met een negatieve
bijklank.
Dikwijls wordt door derden foutieve of
ongenuanceerde berichtgeving de wereld
ingestuurd.
In tegenstelling tot wat vaak wordt
voorgehouden, is de gerechtsdeurwaarder
veel meer dan een loutere “uitvoerder” van
gerechtelijke beslissingen. Niet alleen zijn
economische, maar ook zijn sociale rol in de
maatschappij, is van zeer groot belang.
Dat het imago van een gerechtsdeurwaarder
moet verbeterd worden en dat de nood aan

correcte informatie en communicatie over
dit beroep naar het grote publiek toe hoog
is, hoeft geen betoog.
Bovendien wordt de concrete uitoefening
van het beroep van gerechtsdeurwaarder
steeds complexer. De regelgeving en de
daarmee gepaarde digitalisering, zowel op
nationaal als op internationaal vlak, neemt
toe.
Het spreekt voor zich dat het beroep
mee moet evolueren. Een duidelijke
communicatie over deze evoluties naar de
gerechtsdeurwaarders toe, dringt zich op.
Het is dan ook van groot belang
dat de Nationale Kamer van
Gerechtsdeurwaarders, die alle
gerechtsdeurwaarders van België
verenigt, de nodige continuïteit in haar
dienstverlening kan garanderen om de
belangen van het beroep efficiënt te blijven
verdedigen en hiermee de toekomst van het
beroep veilig te stellen.
Het is daarom dat in de schoot van de
NKGB het maatschappelijk en juridisch
studiecentrum SAM/TES wordt opgericht.
SAM staat voor Samenwerken voor een
betere Maatschappij en TES voor Travailler
Ensemble pour une société plus juste.
De bedoeling van dit studiecentrum is een
forum te bieden aan iedereen die actief en
constructief de toekomst van het beroep
mee wil helpen uittekenen.
Er zal steun worden geboden aan de
juridische dienst van de NKGB bij
de organisatie van de permanente
vorming en opleiding van de titularisgerechtsdeurwaarder, de kandidaatgerechtsdeurwaarder, de stagiairgerechtsdeurwaarder en de medewerkers.
Bijzondere aandacht zal worden besteed
aan de kwaliteit van de dienstverlening van

de kantoren, met de nodige nadruk op hun
economische en sociale rol.
Verder zullen alle maatschappelijke
thema’s die relevant zijn voor het beroep
door het studiecentrum nauwgezet
worden opgevolgd door het opzetten en de
financiering van ad hoc –projecten.
Dit alles moet aan de NKGB de
mogelijkheid bieden om op korte
termijn verder uit te groeien tot een
moderne, vooruitziende en inspirerende
beroepsorganisatie.

In 2012 werd de Europese Kamer
van Gerechtsdeurwaarders gesticht,
was er nood aan deze bijkomende
structuur?
Ivo GOEYENS: de Europese
gemeenschap grijpt met de dag
indringender in en de rechtsverhoudingen
stoppen niet aan de landsgrenzen, wie de
noodzaak aan een Europese organisatie van
ons beroep niet onderkent, loochent het
licht van de zon. Ook deze negationisten
zullen natuurlijk vroeger of later
moeten onderkennen dat de Europese
Kamer van Gerechtsdeurwaarders een
bijzonder constructieve rol speelt in de
grensoverschrijvende procedures en dit
omtrent alle aspecten ervan, de uitwerking,
de vorming, de codificatie, de technieken,
de digitalisering van de data enzoverder.
Wij hebben inmiddels een solide structuur
ontwikkeld waarvan de zetel gevestigd is
in het huis van de gerechtsdeurwaarders
te Brussel; de beroepsorganisaties van zes
landen zijn aangesloten (Frankrijk – Italië
– Luxemburg – Schotland – Hongarije –
België) en op dit eigenste ogenblik hebben
zich reeds nieuwe leden aangemeld. De
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dynamiek van het Franse voorzitterschap
en het niveau van de gerechtelijke staf staan
garant voor een kwaliteitsvol overschrijden
van de kwelling van de middelmatigheid,
die ik elders ontwaar.

Hoe staat het met de projecten
“EJE” en “EJS”?
Bernard BONTEMPS,
Ondervoorzitter van de NKGB: wat
betreft EJE, zijn de partners van het project
op 18 juni 2012 samengekomen in Parijs
om een stand van zaken op te maken van de
genomen stappen en van de vooruitgang die
geboekt werd tijdens de laatste twee jaren.
Dit project heeft tot doel om de uitvoering
van de gerechtelijke beslissingen in
Europa te verbeteren. Het betreft
enerzijds het bieden van de nodige
informatie aan Europese burgers
omtrent de uitvoering van gerechtelijke
beslissingen op het territorium van
de verschillende lidstaten teneinde de
toegang tot het recht te verbeteren en,
anderzijds, het ter beschikking stellen
van de nodige instrumenten aan de
Europese Gerechtsdeurwaarders om
het wederzijds vertrouwen te versterken
voor een betere samenwerking in hun
functies van uitvoeringsagenten. Om deze
doelstellingen te bereiken, hebben de
partners verschillende acties uitgewerkt en
hebben zij het project “EJE” een essentieel
instrument gegeven: de website EJE –
www.europe-eje.eu, die meer bepaald een
groot aantal informatiefiches te beschikking
stelt over het uitvoeringsrecht evenals een
Europese gids van gerechtsdeurwaarders.
Gezien de financiële steun van de Europese
Unie op haar einde loopt, werden de
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partners uitgenodigd om beslissingen te
nemen omtrent de gevolgen die moeten
worden gegeven aan het project EJE.
Er werd beslist om de opvolging en de
toekomstige ontwikkelingen van het
project EJE aan de Europese Kamer van
Gerechtsdeurwaarders toe te vertrouwen.
Wat betreft EJS heeft de meerderheid
van de leden van dit project (te
weten de organen die het beroep van
gerechtsdeurwaarder vertegenwoordigen
in België, Frankrijk, Luxemburg en
Hongarije) een partnerschapsovereenkomst
ondertekend met het consortium e-CODEX
(Europees project dat gedragen wordt door
23 lidstaten, de CNUE en de CCBE) op
20 februari 2013 op de Nationale Kamer
van de Gerechtsdeurwaarders van België.
Dit initiatief kadert in de ontwikkeling
van de e-Justice in Europa en in de
oprichting van een Europese justitiële
ruimte. De Projecten EJS en e-Codex
beantwoorden aan hetzelfde doel, zijnde de
grensoverschrijdende uitwisseling van aktes
te verbeteren op een veilige, toegankelijke
en duurzame wijze, in het kader van
geschillen waarbij burgers, ondernemingen
en Europese regeringen zijn betrokken.

Waaruit bestaat het nieuwe
Europese project EJL anderzijds?
Frank SPRUYT, Nationaal
penningmeester NKGB: het project
“EJL” valt onder de prioriteiten “Justitie”
van de Europese Unie. Dit project wil
een complete en kwalitatieve vorming
bieden, die makkelijk toegankelijk is via
een e-learning platform, over de Europese
instrumenten die de gerechtsdeurwaarders
in hun dagelijkse praktijk gebruiken.

Interactieve opleidingsmodules zullen
het mogelijk maken om een perfecte
kennis op te bouwen van deze Europese
instrumenten, maar eveneens van hun
toepassingsmodaliteiten in de lidstaten die
partner zijn van dit project. De vorming
op afstand die zal afgeleverd worden door
het project EJL, zal gericht zijn op de
vorming van alle gerechtsdeurwaarders
over deze Europese teksten, zowel op
theoretisch als op praktisch vlak. Zo zullen
de gerechtsdeurwaarders op interactieve
manier kennis kunnen vergaren of meer
uitdiepen dankzij e-learning modules die
op regelmatige basis geactualiseerd en
gedocumenteerd zullen worden.

Wat kunnen we zeggen over de
cijfers van 2012?
Eric CHOQUET: deze zijn tekenend.
Het aantal medewerkers in onze kantoren
blijft stijgen en bereikt bijna 3.000

personen. Dit wordt gerechtvaardigd
door de administratieve taken die
blijven toenemen en dit ondanks een
gevoelige vermindering van het aantal
ingeschreven aktes in de repertoria.
De gerechtsdeurwaarders blijven
evenwel hun efficiëntie bewijzen door
sinds 2008 reeds meer dan anderhalf
miljard aan onbetaalde belastingen te
innen en verzekeren daarmee hun rol
als economische regulator. Tenslotte
vermelden we de economische barometer,
want het blijkt dat de Belgen, met meer
dan 1 miljard aan financiële activa – ofwel
90.920€ per Belg -, de rijkste Europeanen
zijn terwijl de sociale barometer aanduidt
dat 15,3% van de bevolking risico loopt
om onder de armoedegrens te vallen. Een
economische en sociale realiteit die de
gerechtsdeurwaarders, die steeds klaar
staan om de beste oplossingen naar voor
te schuiven in functie van de verschillende
situaties, dagelijks vaststellen.
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Tucht
Iedere gerechtsdeurwaarder die een
gedragsregel omtrent de uitoefening van
het beroep zou overtreden, stelt zich in
voorkomend geval bloot aan sancties:
• Ofwel opgelegd door de Raad
van de Arrondissementskamer:
terechtwijzing, waarschuwing, censuur,
niet-toelating tot de Raad van de
Arrondissementskamer of tot de Vaste
Raad;
• Ofwel opgelegd door de bevoegde
Rechtbank van Eerste Aanleg: schorsing,
verwijdering of veroordeling tot betaling
van een burgerlijke boete.

DE GERECHTSDEURWAARDER IS IN ZIJN
HOEDANIGHEID VAN
MINISTERIEEL EN
OPENBAAR AMBTENAAR VERPLICHT OM
EEN VERZOEK TOT
GERECHTELIJKE TUSSENKOMST TE AANVAARDEN, EN HIJ IS
GEHOUDEN TOT BEROEPSGEHEIM.
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Iedere klacht ten aanzien van een
gerechtsdeurwaarder wegens het eventueel
overtreden van regels in de uitoefening
van zijn opdracht wordt gericht aan de
Syndicus-Voorzitter of aan de Verslaggever
van de Arrondissementskamer waarvan hij
afhangt.

Aansprakelijkheid
De gerechtsdeurwaarder is persoonlijk aansprakelijk voor iedere professionele fout

Klachten
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Klachten zonder gevolg geklasseerd
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Beroepsaansprakelijkheid
De gerechtsdeurwaarder is, als
ministerieel en openbaar ambtenaar die op
onafhankelijke wijze zijn functies uitoefent
in het kader van een vrij beroep, persoonlijk
aansprakelijk voor ieder professionele fout
die hij pleegt voor zover dat de schade niet
voortkomt uit overmacht.
In de regel handelt hij als geremunereerde
gemandateerde van de partij die op hem
beroep heeft gedaan. Ten aanzien van
deze laatste verbindt hij zijn contractuele
aansprakelijkheid in geval van professionele
fout.

Deze persoonlijke verbintenis is in
feite gedekt door een collectieve
professionele verzekering die wordt
afgesloten door de Nationale Kamer van
Gerechtsdeurwaarders in het voordeel
van al haar leden en in het allergrootste
belang van de rechtsonderhorigen. Deze
laatste zijn zeker dat zij bij een schadegeval
vergoed worden.

Bovendien kan hij zijn delictuele of quasidelictuele aansprakelijkheid verbinden ten
aanzien van derden.
Dit is dan ook de reden waarop iedere
gerechtsdeurwaarder een verzekering voor
burgerlijke beroepsaansprakelijkheid moet
afsluiten.
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ENKELE CIJFERS
IN 2012 WERDEN INZAKE
BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID 73
DOSSIERS GEOPEND.

Evolutie van de gemiddelde leeftijd van
gerechtsdeurwaarders
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Uitoefening natuurlijke persoon vs
rechtspersoon
Uitoefening als
natuurlijke persoon
186 (36 %)

Uitoefening via
rechtspersoon
331 (64 %)

Gemiddeld aantal gerechtsdeurwaarders in
associaties
4 vennoten:
6%

3 vennoten:
9%

2 vennoten:
17 %

1 vennoot:
26 %

EEN GOED
EVENWICHT
TUSSEN EEN
ECONOMISCHE
EN EEN SOCIALE
ROL.
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5 vennoten en meer:
7%

Geen vennoten:
35 %

Taalregime op nationaal niveau
Frans
43 %
224 (34 vrouwen – 190 mannen)
Nederlands
57 %
293 (37 vrouwen – 256 mannen)

Anciënniteit op nationaal niveau
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INTERNATIONAAL
«In
n het kader van on
nze
e
handelsrelatie
es binn
nen
Europa, hebben we een
gerechtsdeurwaarde
er nodiig
om onze schuldvo
ord
derrin
ngen
te innen.»
»
Jules
Commerciële dienst
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Nieuwigheden
voor de gerechtsdeurwaarder
Nieuwe website van de
NKGB
De Nationale Kamer van
Gerechtsdeurwaarders beschikt sinds einde
2012 over een nieuwe website
(www.huissiersdejustice.be –
www.gerechtsdeurwaarders.be) en
dit onder verenigde impuls van haar
Webmaster, de heer Michaël Herremans,
en de juridische dienst.

De structuur werd grondig herzien, het
design opnieuw getekend, en de inhoud
opgefrist en gemoderniseerd.
Er werd resoluut gekozen voor een meer
dynamische aanpak, met bijzondere
aandacht voor het praktische aspect, gezien
het feit dat de website zich in de eerste
plaats tot het groot publiek richt.
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We kunnen de informatie die op de wesbite
werd opgenomen, in drie categorieën
verdelen:

met rechtsplegingvergoedingen, en de
onbeslagbare inkomsten).

2/ De nieuwigheden
1/ De fundamenten
Alle informatie over het beroep van
gerechtsdeurwaarder (zijn rol, activiteiten,
opleiding, tarief, tucht) en de professionele
structuren, zowel nationaal als Europees,
maken uiteraard integraal deel uit van de
website.
Een rubriek met praktische informatie
bevat daarbij een aantal nuttige cijfers
(verjaringstermijnen, interestvoeten, tabel

Er werd een ganse rubriek gewijd aan de
nationale en Europese projecten waarmee
de Nationale Kamer zich bezigt.
Onder « actualiteit » zullen alle nieuwtjes
inzake het beroep gepubliceerd worden,
en de verschillende publicaties van de
Nationale Kamer zullen tevens beschikbaar
zijn (jaarverslagen, academische artikelen,
brochures, newsletters…).

Aantal vormingen gevolgd in 2012
(Colloquium, studiedagen, conferenties, congressen)

5 gevolgde vormingen
11%
4 fgevolgde vormingen
5%

0 gevolgde vormingen
34%

3 gevolgde vormingen
12%

2 gevolgde vormingen
17%
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1 gevolgde vorming
21%

Tenslotte zal een zoekmotor het éénieder
mogelijk maken om op optimale wijze de
gegevens van een gerechtsdeurwaarder te
bekomen.

De BTW en de
gerechtsdeurwaarders
De toepassing van de BTW-principes op
de praktijk van de gerechtsdeurwaarder
was een uitdaging van formaat, waaraan
op extreem korte termijn het hoofd moest
geboden worden.
Deze taak verliep dan ook niet zonder
slag of stoot, rekening houdend met de
specificiteit van het beroep, welke van

nature niet verenigbaar is met de fiscale
logica.
In dit kader is het van belang te
benadrukken dat de Administratie van
Financiën veel begrip heeft getoond voor
deze specificiteiten, en dat haar expertise,
aangebracht tijdens de verschillende
gesprekken met de Nationale Kamer,
voorzeker een beslissende factor is geweest
bij het welslagen van deze taak.
Eén jaar later heeft de Nationale Kamer een
werk gepubliceerd dat geheel gewijd is aan
deze problematiek onder de titel “De BTW
in de praktijk van de gerechtsdeurwaarder”.

DE BTW IN DE
PRAKTIJK VAN DE
GERECHTSDEURWAARDER
IVO GOEYENS,
BART BEHEYDT,
ED. NATIONALE KAMER
VAN GERECHTSWAARDERS VAN BELGIE, 2013.
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Het Centraal Bestand van berichten

40

Wet van 14
januari 2013

Gerechtelijk
Wetboek
Wijzigingen

Art. 49

1389bis/2

- Meer uitgebreide controle op het CBB door de Nationale
Kamer

Art. 51

1389bis/6

- Mogelijkheid tot diversifiëring van de retributie
- (Betalende) neerlegging van berichten van protest in het CBB
en gratis consultatie ervan, met uitzondering van specifieke
categorieën van personen te bepalen door de Koning.

Art. 53

1389bis/8

- Nieuwe leden in het Beheers- en Toezichtscomité (BTC) :
1) Iemand uit een griffie van een rechtbank van eerste aanleg of
hof van beroep (afdeling beslag);
2) Een griffier en een magistraat van een arbeidsrechtbank;
3)Een notaris aangeduid door de Federatie van Notarissen
en een notaris aangeduid door de Nationale Kamer van
Notarissen;
4) Een vertegenwoordiger van de FOD Financiën;
5) Een Franstalige en een Nederlandstalige schuldbemiddelaar

Art. 55

1389bis/10

- Bijkomende bevoegdheden voor het BTC.

Art. 56

1390, §1

- Recht tot neerlegging van beslagberichten voor de gewestelijke
ontvangers, voor personeelsleden van Vlabel en voor
provinciale en gemeenteontvangers

Art. 57

1390bis

- Erkenning van een toegang tot het CBB voor Davo.

Art. 58

1390ter

- Wijziging van het bericht van overdracht.

Art. 59

1390quater

- Erkenning van een recht tot wijziging van een CSR-bericht
voor de schuldbemiddelaars
- Toevoeging van nieuwe velden in het bericht van collectieve
schuldenregeling.

Art. 60

1390quater/1

- Creatie van het bericht van protest.

Art. 61

1390quinquies

- Erkenning van een beperkt wijzigingrecht voor de berichten
van beslag voor de notarissen.

Art. 63

1391

- Afschaffing van de raadpleging van het CBB door de advocaten
via de griffies
- Raadpleging van het CBB door de gewestelijke ontvangers,
Vlabel en provinciale en gemeenteontvangers
- Raadpleging van het CBB door de schuldbemiddelaars via de
NKGB en niet meer via de rechtbank van eerste aanleg
- Raadpleging van het CBB door alle griffies en alle magistraten
- Specifieke opzoekingfunctie voor de griffiers en voorzitters
van de rechtbanken van koophandel die door de Koning moet
vastgesteld worden.
- Publieke kosteloze toegang tot de berichten van protesten
(publieke website)

Art. 64

1514

- Verplichting voor de instrumenterende gerechtsdeurwaarder
om alle beslagleggers in de dagvaarding tot revindicatie te
identificeren

Het Centraal Bestand van
berichten
De wet van 14 januari 2013
houdende diverse bepalingen inzake
werklastvermindering binnen justitie werd
op 1 maart laatstleden gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad.
Deze wet houdt twee wetswijzingen in die
het beroep van gerechtsdeurwaarder raken
en die op 1 september 2013 in werking
zullen treden :
• Artikel 74 heeft de vereiste van
verzending van een aangetekende
brief in geval van betekening aan de
woonplaats in artikel 38, §1, derde
lid van het Gerechtelijk Wetboek
opgeheven.
• De artikelen 46 en volgende hebben
een aantal wijzigingen doorgevoerd
aan het Centraal Bestand van
berichten, delegatie, overdracht en
collectieve schuldenregeling (CBB).
De onderstaande tabel herneemt de
belangrijkste wijzigingen :

Oprichting van de
Europese Kamer van
Gerechtsdeurwaarders
De Europese Kamer van
Gerechtsdeurwaarders (“EKG”),
vereniging zonder winstoogmerk naar
Belgisch recht, werd op 24 maart 2012
opgericht door de Nationale Kamer van
Gerechtsdeurwaarders van België – die
het voorzitterschap waarneemt-, de Franse
Chambre Nationale des Huissiers de justice,
de Chambre des Huissiers de justice van

het Groot-Hertogdom Luxemburg en de
Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa
van Italië, welke reeds aan de oorsprong
lagen van de eerste Europese projecten
voor de gerechtsdeurwaarders die mede
gefinancierd werden door de Europese
Commissie sinds 2010.
De EKGB wil alle instellingen verenigen
die het beroep van gerechtsdeurwaarder
en uitvoeringsagent vertegenwoordigen
in de lidstaten van de Europese Unie,
onafhankelijk van verschillen in
benoeming, statuut en de opdrachten die
hen zijn toevertrouwd.
Zo telt de EKG sinds 19 februari 2013
twee nieuwe leden, namelijk de Society of
Messengers-at-Arms and Sheriff Officers
(beroepsinstelling voor Schotland) en
de Magyar Birosagi Vegrehajtoi Kamara
(Hongaarse Nationale Kamer van
Gerechtsdeurwaarders).
De oprichting van de Europese Kamer van
Gerechtsdeurwaarders resulteert uit een
idee dat reeds verschillende jaren leefde
bij de Europese gerechtsdeurwaarders,
namelijk de noodzaak om te kunnen
terugbuigen op een permanente Europese
structuur die het mogelijk zou maken
te antwoorden op de verschillende
uitdagingen die de Europese Unie aan het
beroep stelt.
Zij beantwoordt daarmee aan het
actieplan van de Europese Unie, die de
rechtsbeoefenaars uitnodigt om zich te
organiseren zodat de rechtszekerheid ook
grensoverschrijdend wordt gewaarborgd
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–en dit met het oog op een verbeterde
tenuitvoerlegging van gerechtelijke
beslissingen.
Als samenwerkingsverband tussen de
gerechtsdeurwaarders, stelt de EKG zich de
volgende doelstellingen :
• Meewerken aan de consolidatie en de
efficiëntie van een Europese gerechtelijke
ruimte door deel te nemen aan de
projecten van de Europese instellingen
en de lidstaten.
• Verbeteren van de toegang tot het recht
voor de Europese rechtzoekenden,
professioneel of particulier.
• Promoten van de activiteiten van de
gerechtsdeurwaarders van de Europese
Unie bij de Europese burgers, de
Europese instellingen, de internationale

organisaties en derde landen.
• Het veruitwendigen van
gemeenschappelijke standpunten bij
de Europese instanties, te consultatieve
titel, met het zicht op de ontwikkeling en
evolutie van de Europese wetgeving.
• Het onderrichten van de
gerechtsdeurwaarders over de Europese
instrumenten.
• Het ontwikkelen van technische en
informaticatoepassingen in het kader
van e-justice, teneinde de efficiëntie
van de Europese instrumenten
en de samenwerking tussen
gerechtsdeurwaarders te verbeteren,
voor een versterkte rechtstoegang en een
beter beleid inzake justitie.
Website van de EKG : www.cehj.eu

EUROPA
VERZEKEREN VAN
EEN GOED JUSTITIEEL
BELEID IN DE
INTRACOMMUNAUTAIRE
VERHOUDING.
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Europese projecten: project
EJL (European e-Learning)

in de lidstaten die deelnemen aan het
project EJL.

In het groeiend besef dat het noodzakelijk
is de gerechtsdeurwaarders te onderrichten
over de verschillende instrumenten die
gelinkt zijn met de constructie van een
Europese gerechtelijke ruimte in burgerlijke
en handelszaken, hebben de Nationale
Kamers van gerechtsdeurwaarders van
België, Frankrijk, Italië, Luxemburg en
Polen, met de ondersteuning van de Franse
Ecole Nationale de procédure het project
EJL gestart.

De opleiding op afstand via het project EJL
zal de gerechtsdeurwaarders theoretisch en
praktisch onderrichten over deze Europese
teksten.

Het project EJL past in het actieplan
“Justitie” van de Europese Unie, zoals dit
gedefinieerd werd door het Programma
van Stockholm voor de periode 2010-2014
(net zoals de voorgaande projecten EJE–
European Judicial Enforcement- en EJS
– European Judicial Signification -) en de
Mededeling van de Europese Commissie
van 13 september 2011 over de Europese
justitiële opleiding. Het is daarom dat het
project zal genieten van een cofinanciering
door Europa voor een periode van twee
jaar, vanaf januari 2013.

De basisdoelstellingen van dit
project zijn de volgende :

Concreet wil dit project een kwalitatieve,
complete opleiding bieden over
de Europese instrumenten die de
gerechtsdeurwaarders in hun dagelijkse
praktijk gebruiken. Deze zal gemakkelijk
toegankelijk zal zijn via een e-learning
platform.
De interactieve leermodules zullen het
mogelijk maken een perfecte kennis te
vergaren van deze Europese instrumenten,
maar ook van hun toepassingsmodaliteiten

De gerechtsdeurwaarders zullen zo op
interactieve wijze hun kennis kunnen
uitdiepen en vergroten dankzij de modules
van de e-learning die op regelmatige basis
zullen bijgewerkt en gedocumenteerd
worden.

• De vorming van de
gerechtsdeurwaarders over de Europese
instrumenten en hun toepassing op
nationaal niveau;
• De waardering van de rol van
gerechtsdeurwaarder in zijn
hoedanigheid van deskundige en
adviseur;
• De versterking van de interoperabiliteit
op Europees niveau;
• De verspreiding van informatie over
deze procedures zodat zij meer gebruikt
zullen worden in Europa;
• De waardering van nieuwe online
opleidingstechnologieën (e-learning)
zodat een homogene vorming kan
voorzien worden voor alle Europese
gerechtsdeurwaarders;
• Voorzien in duurzame interactieve
opleidingsmodules inzake e-learning,
de consequente actualisering van de
modules en de ontwikkeling van nieuwe
opleidingsmodules.
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BESCHERMING

«We doen beroep op
p ee
en
gerechtsdeurwaarde
er om
m he
et
bestaa
an van namaak
k aan
n te
e
tonen.»
Sophie
Intellectuele eigendom
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Sleutelcijfers
Aantal akten ingeschreven in het burgerlijk
repertorium, per gerechtelijk arrondissement

Antwerpen

225.395

Arlon

16.950

Brugge

90.026

Brussel/Bruxelles

423.566

Charleroi

130.705

Dendermonde

97.521

Dinant

27.329

Eupen
Gent

5.192
107.949

Hasselt

95.498

Huy

29.744

Ieper

18.082

Kortrijk

73.415

Leuven
Liège
Marche-en-Famenne
Mechelen
Mons
Namur

78.693
175.897
15.213
58.860
100.657
56108

Neufchâteau

12.747

Nivelles

66.978

Oudenaarde

29.345

Tongeren

63.832

Tournai

57.556

Turnhout

83.184

Verviers

33.444

Veurne

17.496

Totaal

2.191.382
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Aantal akten ingeschreven in het burgerlijk
repertorium, per regio
2008

2010

2007

2009

2011

2012

1.889.778
1.923.210
2.126.289
2.133.711
2.261.751
2.266.847
2.191.382

2006

2.500.000

500.000
0

Brussel

DE OFFICIËLE TARIEVEN:
DE RECHTSONDERHORIGEN HOEVEN GEEN
ARBITRAIRE ERELONEN
TE VREZEN, AANGEZIEN
DE KOSTEN VAN DE GERECHTELIJKE DIENSTVERLENING VAN GERECHTSDEURWAARDERS
VASTGESTELD ZIJN BIJ
KB VAN 30 NOVEMBER
1976.
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Vlaanderen

623.508
605.741
699.356
735.128
789.145
793.018
728.520

1.016.163
1.104.836
1.018.844
1.128.083
1.122.228
1.109.710

1.000.000

969.128

1.500.000
297.142
301.306
322.097
379.739
344.523
351.601
353.152

Aantal akten

2.000.000

Wallonië

TOTAAL

Bedragen ontvangen
door de registratie
Cijfers voor het jaar 2012
Wat betreft het registratierecht : het totaal
van registratierechten zoals bedoeld door
artikel 11 van het Wetboek der registratie-,
hypotheek- en griffierechten (algemeen vast
bedrag van 25 EUR) bedraagt:

Wat betreft de rechten op de geschriften ;
het totaal van de rechten op de geschriften
zoals bedoeld in de artikelen 6 (50 EUR) en
7 (7,50 EUR) van het Wetboek van diverse
rechten en taksen, bedraagt:
2007

67.407,50 EUR

2008

93.423,91 EUR
85.385,50 EUR

2006

12.463.629,38 EUR

2009

2007

12.644.170,00 EUR

2010

87.617,00 EUR

2008

13.245.841,03 EUR

2011

77.522,00EUR

2009

9.898.651,39 EUR*

2012

84.116,00 EUR

2010

13.486.450,00 EUR

2011

12.993.450,00EUR

2012

12.923.875,00EUR

Aantal akten in strafzaken

* Ingevolge de inrichting van een nieuw syteem van betaling
per trimestriële aangifte van deze rechten, beslaan deze
ontvangsten slechts de eerste drie trimesters, namelijk van
januari tot september 2009. De ontvangsten van het laatste
trimester van 2009 worden gerekend bij januari 2010).

in 2011 524.676

in 2012 507.541
betekend op verzoek van alle parketten van
het land.

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%

DE NATIONALE
KAMER
VAN GERECHTSDEURWAARDERS

47

JAARVERSLAG
2012

Cijfers betreffende de belastingen en de BTW
Aantal akten met betrekking tot directe belastingen

258.264

Aantal akten met betrekking tot BTW

53.074

Verkregen ontvangsten door de gerechtsdeurwaarders in 2012 met betrekking
tot directe belastingen (DB) en de belasting over de toegevoegde waarde (BTW)
ingevolge een tenuitvoerleggingsprocedure

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
323.613.277,85 EUR

2010

139.721.424,45 EUR

183.891.853,40 EUR

2011

163.062.165,00 EUR

167.350.001,00 EUR

330.412.166 EUR

2012

149.971.916,96 EUR

101.239.569 ,09EUR

251.211.485,90 EUR
1.515.426.282,15 EUR

Deze bedragen werden door 251 gerechtsdeurwaarders ontvangen in toepassing van
het ter zake geldend protocol.
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 rekening, die de belastingplichtige
rechtstreeks op rekening van de ontvangers (en mogelijks ingevolge een maatregel
getroffen door de instrumenterende gerechtsdeurwaarder) heeft uitgevoerd, of de
betalingen die de gerechtsdeurwaarders hebben gedaan buiten het IC/PC-systeem
(jaarlijkse niet-geïnformatiseerde bijdragen).

Cijfers met betrekking tot de penale boeten
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2008

335.964.000

2009

342.386.000

2010

368.534.000

2011

348.961.000

2012

382.000.000

Korte
inhoud

Sociale barometer
Risico op armoede
Bevolking met risico op financiële armoede
Vrouwen

2
DE GERECHTS-

Mannen
Huishouden met zeer lage werkintensiteit

DEURWAARDER
PARTNER
VAN ONDERNEMINGEN

HET BEROEP

16%
14,6%
10,6 %

3
BOODSCHAP/

Van 0 tot 17 jaar

13,9%

Van 18 tot 64 jaar

12,3%

Bevolking in situatie van materiële ontbering

5,7 %

WOORD VAN DE
VOORZITTER

Van 0 tot 17 jaar

8,2%

Van 18 tot 64 jaar

5,6%

Van 65 jaar en +

2,6%

Subjectieve armoede (bevolking die moeilijkheden verwacht of grote moeilijkheden heeft
hieruit te geraken)

19
TOETREDEN TOT

15,3 %

20,8%

Van 0 tot 15 jaar blootgesteld aan armoederisico

18,5%

Van 16 tot 24 jaar blootgesteld aan armoederisico

15,3%

Van 25 tot 49 jaar blootgesteld aan armoederisico

13,1%

Van 50 tot 64 jaar blootgesteld aan armoederisico

12 ,1%

Van 65 jaar en +

20,2%

Huurders

33,1%

Eigenaars

8,8%

Werklozen

37,8%

Alleenstaande ouders

38,5%

Europese Unie
Bevolking in situatie van materiële ontbering
Collectieve schuldenregeling
Huwelijken

16,9%
8,8%
101.155 (+6,6 %)
41.001

Wettelijke samenwoningscontracten
Aangiften
Stopzettingen

37
NIEUWIGHEDEN
VOOR DE
GERECHTSDEURWAARDER

Echtscheidingen

Bronnen : POD Maatschappelijke Integratie, NBB, FOD Economie

72.191
25.660
27.522
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