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Boodschap
van de voorzitter

Profiel
van het beroep

Een nieuwe tijd

De gerechtsdeurwaarder staat van alle gerechtelijke beroepen
het dichtst bij de burger, omwille van zijn inherente rol als
bemiddelaar. In deze positie - met twee voeten in het veld voelt de gerechtsdeurwaarder als geen ander de verschillende
maatschappelijke veranderingen die onze samenleving ondergaat.

Tezamen met deze veranderingen, groeide

deurwaarders, die zo in staat is om zelf haar

de noodzaak van een nieuw statuut

dat

toekomst te bepalen in functie van de noden

beantwoordt aan onze toegenomen taken en het

van ons beroep. Er is dus bijzonder veel werk

niveau van dienstverlening dat de maatschappij

aan de winkel: een nieuw reglement van tucht,

van ons verwacht. Begin dit jaar werd hetgeen

een

waar we sedert meer dan 20 jaar met steeds

gestructureerd zelfonderzoek met de focus op

grotere urgentie voor ijverden een feit: een

de (financieel-economische) impact van de ge¬

nieuw statuut voor de gerechtsdeurwaarder!

rechtsdeurwaarder op de maatschappij, een

ombudsdienst,

een

opleidingscentrum,

strategisch communicatieplan, de uitbreiding en
Een nieuwe start, als het ware. Dit nieuwe sta¬

opvolging van de technische platformen, enz.

tuut is de hefboom naar een nieuwe tijd waar
de maatschappelijk

bewuste

gerechtsdeur¬

waarder zich vertegenwoordigd weet door een

De uitdagingen zijn divers
en talrijk.

proactieve en inspirerende beroepsorganisatie.
Een beroepsorganisatie die niet alleen gericht

Het is de taak van de voorzitter en zijn ploeg

is op de ondersteuning van haar leden, maar

om, samen met iedere gerechtsdeurwaarder,

zich ook bewust is van haar positie en imago in

alles in het werk te stellen om de aangehaalde

de maatschappij en er vervolgens actief mee in

uitdagingen te realiseren.

dialoog treedt om het "merk" van de gerechts¬
deurwaarder op een positieve manier op de

Een Amerikaans filosoof stelde dat "Once you

kaart te zetten.

make a decision,

1

the universe conspires

to

make it happen."

Zijn we er nu?
Laat ons samenwerken!
Integendeel, zou ik durven stellen: we zijn nog

Marc Brackeva

maar net begonnen!

Voorzitter NKGB

Het nieuwe statuut kent ruime bevoegdheden
toe aan de Nationale Kamer van Gerechts-

1
Ralph Waldo Emerson, Amerikaans dichter, essayist en
filosoof (1803 - 1882)
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Nieuw statuut

Ons beroep
evolueert

Reeds in de Oudheid bestond er een
beroep dat vergelijkbaar was met dat van de
gerechtsdeurwaarder.

In die tijd, onder de Pax Romana, bestond de

beslag op de goederen van de schuldenaar of

gewoonte om een beroep te doen op zoge-

de « lijfsdwang » waarbij de schuldeiser zich

naamde officiales om de beslissingen van rech-

liet betalen door zijn schuldenaar gevangen te

ters te kunnen doen gelden.

nemen.

Tussen deze officiales konden in hoofdzaak

Sinds deze oude tijden heeft het ambt van

twee verschillende ordes onderscheiden wor¬

gerechtsdeurwaarder vele evoluties doorge¬

den : de apparitores en de executores.

maakt die niet alleen getuigen van de funda¬
mentele rol die zij vervult ten aanzien van de

De eerste orde bezigde zich met het verzamelen

maatschappij, maar die daarbij bewijst over

van het volk tijdens het uitspreken van vonnissen,

het vermogen te beschikken zich aan te pas¬

de rechtsonderhorigen voor te leiden en ervoor

sen in functie van sociale, economische en

te zorgen dat er politie aanwezig was tijdens

technologische veranderingen.

de hoorzittingen. De tweede orde ging over tot

Indien we een korte blik werpen op het ver-

Vier scharniermomenten verdienen hierbij wat

leden, kunnen we vaststellen dat de laatste

meer toelichting.

meest markante wijzigingen elkaar redelijk snel
zijn opgevolgd in de loop van de laatste 50 jaar.

1954

Komst van een
beroepsvereniging van
gerechtsdeurwaarders

1992

Goedkeuring van d e w e t tot
wijziging van het Gerechtelijk
W e t b o e k met betrekking
tot het statuut van d e
gerechtsdeurwaarders

o

1963

Goedkeuring van de wet tot
regeling van het statuut van
de gerechtsdeurwaarders

2014

Wet tot wijziging van het
statuut van de gerechts¬
deurwaarders

Op nationaal niveau ging begin jaren '50 de federatie van de gerechtsdeurwaarders over in een
Nationale Kamer die als beroepsvereniging erkend werd in 1954.
De wet van 5 juli 1963 tot regeling van het statuut van de gerechtsdeurwaarders betekende de
opheffing van het decreet aangaande de gerechtsdeurwaarders van 14 juni 1813 dat gedurende
150 jaar van kracht was geweest. Deze eerste wettelijke hervorming reglementeerde zo het dragen
van de titel, het principe van de benoeming, de eed en de standplaats, het legde de regels vast
inzake de opdrachten, de onverenigbaarheden, het tarief en de tucht en zorgde eveneens voor
de wettelijke inrichting van de arrondissementskamers en de Nationale Kamer. Deze wet werd
geïntegreerd in het Gerechtelijk Wetboek in 1967 waardoor het ambt een plaats kreeg in het kader
van het gerechtelijk gezag.
De wet van 6 april 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het statuut
van de gerechtsdeurwaarders had voornamelijk betrekking op drie verschillende doelstellingen:
i) de voorwaarden inzake de toegang tot het beroep afbakenen, ii) de voorwaarden voor een
plaatsvervanging omschrijven zodat de continuïteit van de openbare dienst gewaarborgd blijft, en
iii) het voorzien van de noodzakelijke bepalingen inzake de disciplinaire procedure.
De wet van 7 januari 2014 tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders is op 1
februari 2014 in werking getreden. Haar voornaamste doel bestond erin om enerzijds de regels
die het beroep beheersen, te moderniseren en te professionaliseren, en anderzijds om bepaalde
aspecten te hervormen, zoals de disciplinaire procedure, de benoemingsprocedure en ook de
continuïteit van kantoren.

Het is dan ook zeer recent dat het ambt van
gerechtsdeurwaarder op een waar keerpunt is

A. Herstructurering
van het beroep

gekomen - en een belangrijk keerpunt, in die zin
dat het voor de leden van het korps een heuse

Nationaal - arrondissementeel

omwenteling betekende.
De nationale en regionale structurering van het
Deze hervorming, die reeds enkele jaren vurig

beroep werd door de wetgever grondig onder

gewenst was door het beroep en die steeds

handen genomen.

een grote bezorgdheid vormde voor de Nationale Kamer -waarvan getuige het jaarverslag

Er werd geopteerd voor een performante en

van 2009-, rust op vier pijlers: herstructure-

eenvoudige structuur, rekening houdende met

ring,

de beperkte omvang van het gerechtsdeur¬

modernisering, professionalisering

en objectivering.

waarderskorps.

Met het doorvoeren van deze hervorming heeft

De organisatie van het beroep op arrondisse¬

de wetgever niet alleen zijn vertrouwen in het

menteel niveau werd gehandhaafd, en bijge¬

beroep bevestigd, maar daarbij ook de ge¬

volg werd de samenstelling van de raden van

rechtsdeurwaarder voorzien van de noodzake¬

de bestaande arrondissementskamers op het

lijke middelen die nodig zijn voor diens evolutie

moment van inwerkingtreding van het nieuwe

op korte en lange termijn.

statuut, behouden.

Deze herwerking van het statuut betekent dan

Thans is het wel zo dat ook de kandidaat-ge¬

ook in wezen geen einde, maar eerder een be¬

rechtsdeurwaarders zich moeten aansluiten bij

gin, nu het beroep de sleutels voor haar toe¬

een arrondissementskamer. Het komt vaak voor

komst heeft toevertrouwd gekregen.

dat kandidaat-gerechtsdeurwaarders actief zijn
in verschillende gerechtelijke arrondissementen

Over een meer prozaïsche boeg, kan gesteld

- in deze gevallen zal het de arrondissementska¬

worden dat deze hervorming zich tweeërlei heeft

mer van het arrondissement zijn waar de kandi¬

doorgezet. Vooreerst met de wet van 7 januari

daat zijn voornaamste activiteit uitoefent, waarbij

2014 die een globale herziening op alle vlakken

hij zich zal aansluiten.

betekende, en vervolgens met de wet houden¬
de diverse bepalingen binnen justitie (B.S. 14

Nationaal blijft het beroep officieel vertegen¬

mei 2014) die enerzijds een reële disciplinaire

woordigd door de Nationale Kamer, die als

bevoegdheid heeft toegekend aan de Nationale

enige aanspreekpunt kan fungeren voor het

Kamer, en anderzijds de draagwijdte verduide¬

ganse overheidsapparaat. Zij blijft de vorm aan¬

lijkt van bepaalde regels inzake de beperking van

nemen van een publiekrechtelijke instelling met

de beroepsaansprakelijkheid en het principe van

rechtspersoonlijkheid. Vanaf 1 februari 2014

nabijheid en beschikbaarheid van de gerechts¬

vertegenwoordigt de NKGB niet alleen de ge¬

deurwaarder opzichtens de rechtsonderhorige.

rechtsdeurwaarders, maar eveneens de kan-
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didaat-gerechtsdeurwaarders die tevens een

Voorheen werd de besluitvorming op nationaal

vertegenwoordiging krijgen in de nationale al¬

niveau waargenomen door een Vaste Raad, de

gemene vergadering.

algemene vergadering van de Nationale Kamer
die alle gerechtsdeurwaarders omvatte en een¬

Besluitvorming

maal jaarlijks samenkwam, en het Directieco¬
mité.

Bovenstaande structuren dienen de belangen
van het beroep te beschermen, en hiertoe wer¬

Thans wordt een nieuwe algemene verga-

den ook nieuwe besluitvormingsorganen inge¬

dering ingericht op nationaal niveau. Er werd

richt.

gekozen voor een systeem van getrapte ver-

Samenstelling Directiecomité
2013-2014

16 november
2013

16 november 2013 27 maart 2014

Voorzitter
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Voorzitter
Frank MARYNS

Ondervoorzitter
Bernard
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Ondervoorzitter
Thierry DEBOULLE

Secretaris
Eric CHOQUET
Nationaal
verslaggever
Jan DE MEUTER
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Penningmeester
Frank SPRUYT
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Axel DE DONNEA
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Ondervoorzitters
Thierry DEBOULLE
en Frank MARYNS
Secretaris

2 Jacqueline BUISSERET
Verslaggever
Axel DE DONNEA

Penningmeester
Frank SPRUYT
Secretaris
Paul VANDEMEULEBROECKE
(vanaf januari 2014)

Voorzitter
Marc BRACKEVA

Penningmeester
Frank SPRUYT
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Adjunct-Secretaris
Vital JENNEN

Adjunct-Verslaggever
%
Paul
VANDEMEULEBROECKE
Adjunct-Penningmeester
»
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tegenwoordiging, waarbij het arrondissement

verslaggever en de overige raadsleden. Ook

enkele gerechtsdeurwaarders en een kandi-

hun takenpakket werd gewijzigd, waarbij de

daat-gerechtsdeurwaarder afvaardigt naar de

ontheffing van de disciplinaire bevoegdheid van

nationale algemene vergadering. Er wordt voor

de Raad het meest in het oog springt.

elk van hen voorzien in een plaatsvervanger.
De wetgever heeft er expliciet voor gekozen
Het tweede besluitvormingsorgaan van de Na¬

geen veelvoud aan commissies of regionaal

tionale Kamer blijft het Directiecomité, dat thans

georganiseerde organen in te richten.

uit 9 leden bestaat: een voorzitter, 2 ondervoor¬
zitters, een secretaris en zijn adjunct, een nati¬

Naast de hierboven besproken algemene be¬

onaal verslaggever en zijn adjunct en tenslotte

sluitvormingsorganen, werden toch enkele ad

een penningmeester met adjunct.

hoc commissies ingesteld, namelijk een Ne¬
derlandstalige en een Franstalige benoemings¬

Op arrondissementeel niveau blijft de raad als

commissie, welke een centrale rol spelen in het

orgaan behouden, maar het aantal leden ervan

kader van de benoeming van gerechtsdeur¬

zal proportioneel worden vastgesteld met het

waarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders,

aantal gerechtsdeurwaarders dat werkzaam is

en anderzijds de tuchtcommissies die georga¬

in het betreffende gerechtelijk arrondissement.

niseerd worden op het niveau van het hof van

De raad wordt verkozen door de algemene ver¬

beroep en die een onpartijdige behandeling van

gadering van het arrondissement, en bestaat

de klachten moeten garanderen.

uit een syndicus, penningmeester, secretaris,
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Arrondissement

Nationaal

- gerechtsdeurwaarders

- gerechtsdeurwaarders

- kandidaat-gerechtsdeurwaarders

- kandidaat-gerechtsdeurwaarders

Ik.

Raad

^

Syndicus

Voorzitter

Verslaggever
Secretaris
Penningmeester
Overige raadsleden

2 ondervoorzitters
Verslaggever
Secretaris
Penningmeester
Adjunct-verslaggever
Adjunct-secretaris
Adjunct-penningmeester

De nationale algemene vergadering werd reeds

grotere mobiliteit van de leden van de rechter¬

samengesteld in de loop van de maand febru¬

lijke orde, in werking. Deze wet hertekende het

ari. De leden van het Directiecomité werden

gerechtelijk landschap ingrijpend.

vervolgens verkozen op de eerste samenkomst
van deze algemene vergadering, evenals de le¬

1/ Structuur

den van de tucht- en benoemingscommissies.
Ook op de gerechtsdeurwaarder en de prille

De invloed van de hervorming
van het gerechtelijk landschap

structuren die hem vertegenwoordigen, had
deze wet een grote invloed. Immers, vanaf 1
april bestaan er slechts 12 gerechtelijke arron¬

Op 1 april laatstleden trad ook de wet van 1 de¬

dissementen in plaats van 27, zodat ook de

cember 2013 tot hervorming van de gerech¬

arrondissementele organisatie van het beroep

telijke arrondissementen en tot wijziging van

zich hieraan dient te conformeren.

het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een
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Zo zullen er slechts 12 arrondissementskamers

Immers, vanaf 1 april 2014 ziet de gerechts¬

kunnen ingericht worden, zodat er opnieuw ver¬

deurwaarder zijn werkterrein aanzienlijk ver¬

kiezingen zullen moeten georganiseerd worden

groot tot de grenzen van de nieuwe gerech¬

voor de raden van de nieuwe arrondissements¬

telijke arrondissementen. In principe kan een

kamers. Om de continuïteit te verzekeren, zul¬

gerechtsdeurwaarder met standplaats te Ant¬

len de nieuwe raden slechts op 1 september

werpen thans optreden in de oude gerechte¬

2014 in functie treden. Tot dat moment blijven

lijke arrondissementen Turnhout of Mechelen,

de actuele arrondissementskamers bevoegd.

en vice versa. In de praktijk zal de gerechts¬
deurwaarder er echter ook voor kunnen kiezen

Daarbij heeft deze gerechtelijke hervorming

beroep te doen op een confrater die weliswaar

ook gevolgen voor de samenstelling van de

binnen hetzelfde arrondissement bevoegd is,

algemene vergadering van de Nationale Ka¬

maar die kantoor houdt nabij de woonplaats

mer. Vóór het nieuwe statuut maakte iedere

van de schuldenaar.

gerechtsdeurwaarder deel uit van de algemene
vergadering. Thans bestaat deze uit het aantal

B. Modernisering

vertegenwoordigers dat per gerechtelijk arron¬
dissement wordt afgevaardigd, rekening hou¬
dende met het aantal gerechtsdeurwaarders

De omschrijving van de taken
van de gerechtsdeurwaarder

werkzaam in dat arrondissement.
Met de modernisering en professionalisering
2/ Bevoegdheid

van het beroep en de omkaderende struc¬
turen, zijn ook de bevoegdheden van de ge¬

Aangezien de bevoegdheid van de gerechts¬

rechtsdeurwaarders opnieuw onder de loep

deurwaarder door de wetgever territoriaal is

genomen. Het resultaat is een verduidelijking

gelinkt aan de grenzen van het gerechtelijk ar¬

en afbakening van hun opdrachten, de onver¬

rondissement, verandert ook op dat vlak een

enigbaarheden en beletsels.

en ander significant.

Het oude artikel 516 Ger. W. gaf een algemene

1/ De b e v o e g d h e d e n

omschrijving van de ambtsdaden en bevoegd¬

v a n de g e r e c h t s d e u r w a a r d e r

heden van de gerechtsdeurwaarders. Artikel
517 omschreef de ministerieplicht en de belet-

Met betrekking tot de taken van de gerechts¬

sels hiertoe. Artikel 518 verbood de gerechts¬

deurwaarder hebben ingrijpende veranderin¬

deurwaarder dan weer om enig ander beroep

gen plaatsgevonden.

uit te oefenen, al kon hij onder bepaalde voor¬
waarden en mits toelating van het parket wel

Waar het oude artikel 516 Ger.W. enkel een

bestuurder zijn in een vennootschap.

moeilijk

te

interpreteren

omschrijving

gaf

van enkele taken van het beroep en geen
De wijze waarop deze artikelen geredigeerd wa¬

onderscheid maakte tussen de gerechtelijke

ren, liet heel wat vragen open. De antwoorden

en buitengerechtelijke taken, somt het nieuwe

werden doorheen de jaren grotendeels door

art. 519 Ger.W. zowel de ambtelijke taken op

de praktijk ingevuld, en nu ook omgezet in een

(§1), als de residuaire bevoegdheden (§2). Het

wettekst. Bovendien zijn voor een aantal pro¬

bevestigt dus de summa divisio een exclusieve

blemen nu ook oplossingen voorzien door de

bevoegdheid van de gerechtsdeurwaarder voor

wetgever. Dit zorgt voor meer duidelijkheid en

bepaalde taken - waarbij hij zijn bevoegdheid

coherentie. Het wetgevend kader van het be¬

niet mag weigeren, tenzij onder

roep is zo naar de 2 1

omstandigheden (cf. infra)

s t e

eeuw gekatapulteerd,

bepaalde

en zal de gerechtsdeurwaarders in staat stellen
toekomstige uitdagingen op te vangen.

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de

Bijvoorbeeld voorziet de wet meer transparan¬

ties in de maatschappij en in het beroep zelf.

tie in de vorm van een informatieverplichting,

Zo bijvoorbeeld zijn de vaststellingen die tot de

aan de opdrachtgever, evenals aan de debi¬

wettelijke uitoefeningen van het ambt behoren

noodzakelijkheden ten gevolge van de evolu¬

teur (art. 519, §3 Ger.W.). De partijen weten als

niet enkel authentiek wat betreft de materiële

dusdanig beter wat de stand van zaken is en

feiten, doch ook m.b.t. de zintuiglijk waarneem¬

zijn beter in staat hun belangen te verdedigen.

bare gegevens.

De gerechtsdeurwaarder dient een evenwicht
te zoeken tussen de belangen van de partijen,

De tweede paragraaf somt op niet-limitatieve

natuurlijk zonder standpunt in te mogen nemen

wijze de zogenaamde residuaire bevoegdhe¬

over de grond van de zaak en binnen het kader

den op. De gerechtsdeurwaarder is m.b.t. deze

van de loyaliteit van een mandataris t.o.v. zijn

opdrachten een speler op de vrije markt, die

opdrachtgever.

in concurrentie treedt met andere actoren. Hij
bepaalt dan ook zelf of hij deze taken al dan niet

De voormelde artikelen zijn grondig gewijzigd

wilt uitoefenen en tegen welke tarieven. Beken¬

en de betreffende bepalingen zijn opgenomen

de voorbeelden zijn de minnelijke invordering

in de artikelen 519-521 Ger.W.

van schulden en het controleren van wedstrij¬
den en loterijen. Een volledig overzicht is be¬
schikbaar in de hiernavolgende tabel.
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Art. 519. § 1:
Exclusieve
bevoegdheden,
w a a r v o o r zij
ministerieplicht
hebben:

1°

het opstellen en betekenen van alle exploten en
de tenuitvoerlegging van uitvoerbare titels;

Dit betreft een bevestiging van
een reeds bestaande (wettelijke)
bevoegdheid/praktijk.

2°

vaststellingen doen van zuiver materiële feiten,
evenals de vaststellingen die tot de wettelijke
uitoefeningen van hun ambt behoren;

De wet stelt nu expliciet dat wat
de gerechtsdeurwaarder zintuiglijk
vaststelt ook authentieke kracht heeft.

3°

het o p m a k e n van protesten tegen een
wisselbrief, orderbrief en bankcheque;

Cf. infra Actualiteit, punt 1

4°

de gerechtelijke openbare verkoping van
roerende goederen en schepen in het kader
van de g e d w o n g e n tenuitvoerlegging;

Dit betreft een bevestiging van
een reeds bestaande (wettelijke)
bevoegdheid/praktijk.

5°

de gerechtelijke verkoping in der minne zoals
bepaald in artikel 1526bis;

Dit betreft een bevestiging van
een reeds bestaande (wettelijke)
bevoegdheid/praktijk

6°

de vrijwillige openbare verkopingen van
roerende zaken;

Deze bevoegdheid w o r d t gedeeld
met het notariaat.

7° & 8° i nzage- en creatierecht in het C B B ;

Deze bevoegdheid is niet exclusief.
Andere personen met (beperkte)
toegang zijn o.a. ontvangers,
schuldbemiddelaars en notarissen.
Zie de art. 1390 e.v. Ger.W. voor
meer informatie m.b.t. het C B B .

1°

ter griffie de uitgiften, afschriften en uittreksels
van alle processtukken lichten en de
verzoekschriften indienen die zij krachtens de
w e t kunnen ondertekenen, evenals ter griffie
neerleggen van alle andere verzoekschriften;

Dit betreft een bevestiging van
een reeds bestaande (wettelijke)
bevoegdheid/praktijk.

2°

voor eensluidend tekenen van afschriften en
vertalingen van d o c u m e n t e n in hun bezit;

Dit betreft een bevestiging van
een reeds bestaande (wettelijke)
bevoegdheid/praktijk.

3°

uittreksels opstellen van alle akten van hun
ambt;

Dit betreft een bevestiging van
een reeds bestaande (wettelijke)
bevoegdheid/praktijk.

5°

de minnelijke schuldinvordering;

Deze natuurlijke taak van de
gerechtsdeurwaarder is expliciet
in de w e t o p g e n o m e n o m alle
discussie over diens bevoegdheid
hiertoe te vermijden naar de
t o e k o m s t toe.

4°

optreden als sekwester;

Opdrachten 4,6-8 en 10¬
12 zijn allen specifieke
gerechtelijke mandaten die
de gerechtsdeurwaarder kan
toegewezen krijgen.

6°

optreden als pandverzilveraar;

Dit betreft een bevestiging van
een reeds bestaande (wettelijke)
bevoegdheid/praktijk.

7°

optreden als ondernemingsbemiddelaar of
gerechtsmandataris in het kader van de w e t
van 31 januari 2 0 0 9 betreffende de continuïteit
van de ondernemingen

Dit betreft een bevestiging van
een reeds bestaande (wettelijke)
bevoegdheid/praktijk.

Art. 519, § 2:
Residuaire
bevoegdheden
w a a r v o o r zij
geen monopolie
en geen
ministerieplicht
hebben:
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8°

aangesteld w o r d e n als voorlopig
bewindvoerder;

Dit betreft een bevestiging van
een reeds bestaande (wettelijke)
bevoegdheid/praktijk.

10° optreden als minnelijke schuldbemiddelaar
en als schuldbemiddelaar in het kader van de
collectieve schuldenregeling;

Dit betreft een bevestiging van
een reeds bestaande (wettelijke)
bevoegdheid/praktijk.

11° optreden als bemiddelaar in familiezaken en
als bemiddelaar in het kader van alternatieve
geschillenbeslechting;

Dit betreft een bevestiging van
een reeds bestaande (wettelijke)
bevoegdheid/praktijk.

12° optreden als curator over onbeheerde
nalatenschappen;

Dit betreft een bevestiging van
een reeds bestaande (wettelijke)
bevoegdheid/praktijk.

9°

schattingen van roerende goederen maken en
assistentie verlenen aan faillissementscuratoren
met betrekking tot inventarisatie en realisatie
van de faillissementsboedel;

Dit betreft een bevestiging van
een reeds bestaande (wettelijke)
bevoegdheid/praktijk.

13° rechtskundige adviezen verlenen met
betrekking tot de rechten, verplichtingen en
lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen
waarbij gerechtsdeurwaarders betrokken zijn;

Dit is de weerslag van een reeds
lang gangbare praktijk.

14° solvabiliteit onderzoeken en
vermogensrapporten opstellen;

Deze bepaling is een concrete
toepassing van de algemene informa¬
tieverplichting uit art. 519, §3 Ger.W.

15° fiscale attesten afleveren met betrekking tot
oninbare schuldvorderingen;

15° en 16° zijn de weerslag van
een reeds lang gangbare praktijk.

16° toezicht houden o p loterijen en wedstrijden.

Dit betreft een bevestiging van
een reeds bestaande (wettelijke)
bevoegdheid/praktijk.

De gerechtsdeurwaarder heeft een algemene
informatieplicht jegens diegene die hem verzocht
heeft zijn ambt uit te oefenen en jegens de
schuldenaar.

Voorbeelden: de opdrachtgevende
schuldeiser inlichten bij dreigende
insolvabiliteit van de schuldenaar;
de schuldenaar inlichten over de
mogelijkheden van een collectieve
schuldregeling.

Art. 519, § 3:
Algemene informatieverplichting:

2/ Onverenigbaarheden

in artikel 520, §2 Ger. W. Expliciet wordt nu ook
vermeld dat de gerechtsdeurwaarder niet voor

Op het verbod enige andere professionele ac¬

of tegen zichzelf mag optreden. Verder werd

tiviteit uit te oefenen wordt een nieuwe uitzon¬

het verbod uitgebreid tot de samenwonende

dering voorzien: de mogelijkheid les te geven

partner, en diens familie tot in de vierde graad.

(art. 521 Ger.W.). In de praktijk werd reeds aan¬

Uit de voorbereidende werken blijkt dat met

vaard dat gerechtsdeurwaarders doceerden of

deze term gedoeld werd op de figuur van de

onderzoek verrichtten, en de wet is hiermee in

wettelijke samenwoning.

overeenstemming gebracht.
Bovendien sluit de wetgever een achterpoortje
3 / B e l e t s e l s a a n de uitoefening van

door in art. 520, §3 Ger.W. nu ook rekening te

de taken der g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s

houden met de rechtspersonen die onder het
bestuur van de familie of samenwonende part¬
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Het verbod op te treden voor familie tot in de

ner staan of waarvan zij de meerderheidsaan¬

vierde graad wordt hernomen en verduidelijkt

deelhouder zijn.

Dit verbod geldt voor alle taken die de ge¬
rechtsdeurwaarder uitoefent.

niet voor de residuaire bevoegdheden. De lo¬
gica hierachter is dat de gerechtsdeurwaarder
vrij is die bijkomende bevoegdheden al dan niet

Art. 520, § 1 , kent de gerechtsdeurwaarder ver¬

uit te oefenen. Hij mag ze dus altijd weigeren,

der ook het recht toe onder bepaalde gevallen

ongeacht zijn motivatie.

te weigeren de taken waarvoor de ministerie¬
plicht geldt uit te oefenen. Deze uitzonderingen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de

gelden naar de wet enkel voor de exclusieve

wijzigingen en de nieuwe situatie.

opdrachten van de gerechtsdeurwaarder en

Oude versie

Nieuwe versie

Art 517, l a a t s t e zin: verbod o p te treden voor zijn
echtgenoot of bloed- en aanverwanten tot in de vierde
graad

Art. 520 § 2 & 3: verbod op te treden voor of tegen:

•

zichzelf,

• hun echtgenoot of de partner
samenwonen

met wie zij

• hun bloed- en aanverwanten tot in de vierde graad
of die van hun partner met wie zij s a m e n w o n e n .
• een rechtspersoon
waarvan zij (dienden te) w e t e n
dat de vermelde personen een meerderheid van de
aandelen bezitten of een sleutelfunctie vervullen.
Deze verboden gelden voor al zijn opdrachten.
Art 518: verbod o m enig ander beroep uit te oefenen.

Art. 521 : verbod om enig ander beroep uit te
oefenen met uitzondering van onderwijsof
onderzoeksopdrachten
als assistent,
docent,
hoogleraar of auteur.

Art 517, e e r s t e zin: voorzag geen mogelijkheid tot
ambtsweigering: "De gerechtsdeurwaarder is verplicht
zijn ambt uit te oefenen telkens als hij erom w o r d t
verzocht en voor ieder die erom verzoekt."

Art. 520, § 1 : Recht o p ambtsweigering: uitsluitend
o.b.v.:

• wettelijke beletsels;
• persoonlijke toestand;
• verzoeker voldoet de gevraagde provisie niet;
• de termijnen zijn verstreken of de rechtshandeling
kan redelijkerwijs beoordeeld niet meer binnen de
termijn gesteld w o r d e n ;
• het dossier is onvolledig;
• de opdracht druist naar het gevoel van de
gerechtsdeurwaarder in tegen de openbare orde
of de goede zeden
• of zou de belangen van een van de betrokken
partijen onevenredig benadelen
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De bewegingen binnen het beroep

zijn bovendien preciezer omschreven, en ook
worden er zekere maximumtermijnen voorzien
zodat een gerechtsdeurwaarder zich dus niet

1/ De plaatsvervanging

langer ad libitum kan laten vervangen.
Onder de oude versie van Boek IV werden
geen modaliteiten voorzien om na te gaan of

Zoals in onderstaande tabel vast te stellen is,

gerechtsdeurwaarders die zich tijdelijk lieten

wordt een maximumtermijn van 180 dagen

vervangen de weinige regels hieromtrent res¬

voorzien. Voor deze beperking is er momenteel

pecteerden (art. 524-530 Ger.W.). Nu wordt

nog een overgangsperiode. Vanaf 1 februari

een register van plaatsvervangingen bijgehou¬

2014 kunnen de gerechtsdeurwaarders zich

den op de Nationale Kamer. Zo kunnen de

nog onbeperkt laten vervangen, dit voor een

vervangingen beter worden bijgehouden en de

periode van twee jaar. Vanaf 1 februari 2016

voorwaarden gecontroleerd. De voorwaarden

zijn de nieuwe regels onverkort toepasselijk.

Oude versie

Nieuwe versie

Art. 524:

Art. 526:

• vakantie

1° overmacht;

• indien de gerechtsdeurwaarder verhinderd is.

2° verlof;
3° organisatie van het kantoor of bijscholing.

Art. 527: In de beslissing tot plaatsvervanging w o r d t
de duur ervan vastgesteld. Deze beslissing kan
te allen tijde w o r d e n ingetrokken. De duur van de
plaatsvervanging kan w o r d e n verlengd.

Art. 5 2 6 kent voor verlof een maximum van 60 dagen
per jaar toe, en meer algemeen is de plaatsvervanging
beperkt tot 180 kalenderdagen
per jaar, behoudens
overmacht.
Het oude artikel 527 wordt hernomen in art. 5 2 9 . De
beslissing omtrent de duur zal echter de vermelde
limieten dienen te respecteren.

Redenen en duurtijd van wettige plaatsvervanging

voldoet aan een aantal technische voorwaarden

2 / Het tableau

en het principe zal ook gebruikt worden in het
Per arrondissement worden een tableau van ge-

kader van de elektronische betekening.

rechtsdeurwaarders en één van kandidaat-ge¬
rechtsdeurwaarders

opgericht

(art. 513, §7

Continuïteit van de dienst

Ger.W.). Op die manier wordt een nationaal ta¬
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bleau gecreëerd dat op elektronische wijze door

Gezien zijn taak als openbaar ambtenaar met

de Nationale Kamer wordt bijgehouden. Dit ta¬

exclusieve bevoegdheden, is het fundamenteel

bleau is gebaseerd op de gegevens die vervat

om de continuïteit van de openbare dienstver¬

liggen in de authentieke bron. Deze database

lening van de gerechtsdeurwaarder te verze-

keren. Deze kon in het gedrang komen door

In het kader van de modernisering en professi¬

het overlijden van de gerechtsdeurwaarder,

onalisering van het beroep is het van belang te

doordat hij ervoor koos zijn activiteiten stop

voorzien in een uniforme regeling om de voort¬

te zetten of door een schorsing dan wel ont¬

zetting van de activiteit en de continuïteit van

zetting uit het ambt. De wet zei tot voor kort

het ambt op een voorspelbare manier te verze¬

niets over wat in zulke gevallen diende te ge¬

keren. Om deze reden besloot de wetgever om

beuren, aangezien het voormalige art. 519, §5

een gedetailleerde procedure te voorzien (art.

Ger.W. dat voorzag dat de Koning de concrete

523 - 525 Ger.W.), aangepast aan de mogelij-

modaliteiten uitwerkte, dode letter is gebleven.

ke situaties die zich kunnen voordoen. Er wordt

Dit leidde ertoe dat er praktische oplossingen

vanaf nu steeds een waarnemend (kandidaat-)

werden uitgewerkt door de betrokken actoren.

gerechtsdeurwaarder aangesteld die de goe¬

Deze oplossingen ontwikkelden zich tot lokale

de werking van het kantoor moet verzekeren

gewoontes die konden verschillen naargelang

tot een nieuwe titularis werd aangeduid (of, in

het arrondissement waar de plaats openviel,

voorkomend geval, tot de titularis terugkeert uit

maar ook in functie van de omstandigheden.

schorsing). Onderstaande tabellen illustreren
de verschillende mogelijkheden.

Geassocieerde
gerechtsdeurwaarder

Overlijden of
onmiddellijk
ontslag

Schorsing of
afzetting

Met minstens
één andere
gerechts¬
deurwaarder

Art. 523, §1, §1,
lid 2 Ger.W.

Art. 523, §2
Ger.W.

Met een
kandidaatgerechtsdeur¬
waarder

Art. 523, §1, §1,
lid 3 Ger.W.
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Ontslag of overlijden

van individuele
gerechtsdeurwaarder

aanduiding van kandidaat¬
gerechtsdeurwaarder
door P.K. en raad van
arrondissementskamer binnen
de 10 dagen

kandidaat¬
gerechts¬
deurwaarder die
reeds het langst
werkzaam is in
het kantoor

externe
kandidaat¬
gerechts¬
deurwaarder

schorsing of
afzetting

kandidaat-gerechtsdeur¬
waarder die reeds
langst werkzaam is in
het kantoor?

externe kandidaatgerechtdeurwaarder?

aanduiding van gerechtsdeurwaarder of kandidaat¬
gerechtsdeurwaarder door P.K. en raad van
arrondissementskamer binnen de 10 dagen

Vennoot-gerechtsdeurwaarder?

wet zwijgt over
welke persoon
de voorkeur
krijgt

Geassocieerde
kandidaat gerechts¬
deurwaarder?

De waarnemende

(kandidaat-)gerechtsdeur-

horigen en is het sluitstuk van de rechtsstaat.

waarder staat dus in voor het algemeen beheer

Het is bijgevolg cruciaal de nodige bescher¬

en de handhaving van het kantoor, vervult de

ming te voorzien tegen fouten en misbruiken

nodige ambtshandelingen in functie van de

vanuit de praktijk.

continuïteit van het kantoor, houdt de reperto¬
ria bij, en neemt alle functies waar van de ver¬

De wetgever heeft dan ook de praktijk van der-

vangen gerechtsdeurwaarder tot dit niet langer

denrekeningen en rubriekrekeningen in de wet

nodig is.

geplaatst (art. 522/1), naar analogie met het
systeem gehanteerd door de advocatuur. Dit
neemt

bevestigt en versterkt deze reeds lang ingebur¬

op zijn beurt van rechtswege alle verplichtin¬

gerde praktijk die ook via interne regelgeving

gen over die verband houden met de voort¬

al werd opgelegd. De Nationale Kamer zal hier

zetting van het kantoor. Concreet betreft dit de

een toezichtsysteem voor uitwerken, dat geba¬

arbeidsovereenkomsten, de huur-, leverings-,

seerd wordt op het systeem dat het tot voor

renting-

kort hanteerde in het kader van de vermelde

De opvolgende gerechtsdeurwaarder

en

leasingcontracten.

Bovendien

neemt de opvolger alle kantoorinfrastructuur

interne regelgeving.

over, met uitzondering van de onroerende goe¬
deren. Tenslotte worden ook de kwaliteitsreke¬

Verder kan de Nationale Kamer maatregelen

ningen overgenomen. De verplichtingen en in¬

nemen m.b.t. de verplichtingen die voortvloeien

frastructuur die niet in de wet worden vermeld,

uit de beroepsaansprakelijkheid. De collectieve

kunnen niet worden overgenomen (art. 524, §2,

verzekering die de NKGB afsluit ten voordele

laatste lid). De betrokken partijen hebben dus

van haar leden is hier een onderdeel van. De

geen keuze.

beperking van de beroepsaansprakelijkheid tot
5 miljoen euro die recent werd ingevoerd door

Het spreekt voor zich dat de opvolger in princi¬

de Programmawet eveneens (B.S., 14 mei

pe alle lopende opdrachten overneemt.

2014).

Per K.B. van 2 april 2014 (B.S., 24 april 2014)

Er zal ook meer controle op de correcte toe¬

werden nadere regels uitgewerkt, zoals voor¬

passing van de wet door de gerechtsdeurwaar¬

zien werd in art. 524, §2 Ger.W. Dit K.B. be¬

ders zijn, o.a. door een hervorming van het

paalt onder meer dat de Nationale Kamer een

tuchtsysteem (cf. infra), en door de Nationale

bedrijfsrevisor aanstelt binnen de 10 dagen na

Kamer een controlebevoegdheid toe te kennen

het openvallen van de plaats.

voor bepaalde aspecten, zoals de permanente

C. Professionalisering

ven, de plaatsvervangingen, ... De Nationale

vorming, de correcte toepassing van de tarie¬
Kamer groeit aldus uit tot de volwaardige verte¬
Het beroep van gerechtsdeurwaarder heeft een

genwoordiger die het beroep verdient.

grote invloed op het leven van de rechtsonder-
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D. Objectivering

automatisch kandidaat-gerechtsdeurwaarder
en bevond hij zich bijgevolg in de mogelijkheid,

Twee nieuwe types van organen werden in¬

in voorkomend geval, te postuleren voor een

gericht met welbepaalde bevoegdheden, met

vacante plaats van titularis.

name de benoemingen en de tucht.
De procedure voor de toegang tot het be¬

De benoeming

roep mag dan wel nagenoeg ongewijzigd zijn
gebleven, voortaan wordt ook een gemengd

Om te kunnen toetreden tot het beroep, diende

samengestelde benoemingscommissie voor¬

men onder het oude regime een stage te vol¬

zien die een centrale rol speelt op twee schar¬

brengen van minstens twee jaar, die werd be-

niermomenten tijdens het parcours dat de

eindigd met een homologatie-examen. Indien

gerechtsdeurwaarder in wording dient af te

men slaagde in dit examen, werd de stagiair

leggen.

Verenigde benoemingscommissie (*)

Samenstelling van elke
commissie
1°

2°

3°

4°

(*)

een magistraat in functie die wordt gekozen
uit de zittende magistraten van de hoven
en rechtbanken en de magistraten van het
openbaar ministerie;
drie gerechtsdeurwaarders uit drie verschillende
gerechtelijke arrondissementen, onder wie
een gerechtsdeurwaarder die op het ogenblik
van zijn aanstelling minder dan drie jaren
anciënniteit heeft;
een hoogleraar of docent aan een faculteit
voor rechtsgeleerdheid van een Belgische
universiteit, die geen gerechtsdeurwaarder
of kandidaat-gerechtsdeurwaarder is;
een extern lid met een voor de opdracht
relevante beroepservaring

De verenigde benoemingscommissie is bevoegd voor : d e rangschikking van de kandidaten voor een benoeming tot
gerechtsdeurwaarder-titularis in het gerechtelijk arrondissement Brussel.
(**) De Nederlandstalige benoemingscommissie is bevoegd voor de rangschikking van d e Nederlandstalige kandidaten voor een
benoeming tot gerechtsdeurwaarder-titularis.
(***) De Franstalige benoemingscommissie is bevoegd voor de rangschikking van de Franstalige kandidaten voor een benoeming tot
gerechtsdeurwaarder-titularis.
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1/ De benoeming van de stagiair

te hebben, stelt de Koning ieder jaar het aan¬
tal te benoemen

kandidaat-gerechtsdeurwaar¬

Het klassieke homologatie-examen dat voor-

ders, per taalrol, vast. Dit aantal wordt vastge¬

heen de norm was en mondeling werd afgelegd

steld door de Koning op basis van het aantal te

voor een homologatiejury, heeft thans plaats

benoemen gerechtsdeurwaarders-titularis,

geruimd voor een geschreven en mondeling

het aantal laureaten van vroegere sessies die

examen dat op een objectieve manier de ken¬

nog niet benoemd zijn en van de behoefte aan

nis, de maturiteit en de praktische vaardighe¬

bijkomende

den van de kandidaten wil testen, die vereist

De taalrol wordt bepaald door de taal van het

zijn voor de uitoefening van het beroep van ge¬

diploma.».

van

kandidaat-gerechtsdeurwaarders.

rechtsdeurwaarder.
2 / De benoeming van de
Concreet zal de benoemingscommissie zich

kandidaat-gerechtsdeurwaarder

voortaan bezigen met het jaarlijks organiseren
van een examensessie en de kandidaten in nut¬

Zoals voorheen berust de procedure voor be¬

tige orde te rangschikken.

noeming tot titularis op een kandidatuur die
door de betrokken

kandidaat-gerechtsdeur¬

Deze rangschikking in nuttige orde zal determi¬

waarder wordt ingediend ingevolge het officieel

nerend zijn, in die zin dat het louter slagen in dit

openvallen van een vacante plaats.

examen niet meteen de titel van kandidaat-ge¬
rechtsdeurwaarder automatisch zal genereren,
en dit in tegenstelling tot het oude regime.

De modaliteiten van deze benoeming werden in
elk geval geobjectiveerd om het zogenaamde
bottleneck-effect

te pareren dat zich de laatste

Artikel 510, §2 van het Gerechtelijk Wetboek

jaren manifesteerde ingevolge de veelvuldige

bepaalt dat « Na het advies van de Nationale

en opeenvolgende beroepen die werden inge¬

Kamer van Gerechtsdeurwaarders

diend bij de Raad van State tegen nagenoeg

ingewonnen
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elk koninklijk besluit waarbij een gerechtsdeur¬
waarder benoemd werd.

en het feit dat het voortaan toekomt aan voor¬
melde gemengd samengestelde benoemings¬
commissie de kandidaten voor de functie van

Er zijn thans verschillende elementen ingevoegd

gerechtsdeurwaarder in nuttige orde te rang¬

die de betreffende procedure, die voorheen

schikken op basis van de kandidaturen. Het

louter gebaseerd was op een adviesprocedu¬

zullen dan ook enkel de drie besten zijn die

re, zullen versterken. Onder deze maatregelen

worden voorgesteld aan de minister van Justitie

bevinden zich het rekenschap van de resulta¬

aan wie het laatste woord toekomt.

ten van een vergelijkend examen (zie punt 1/),

De tucht

Om meer efficiëntie aan dit nieuwe tuchtrecht
te kunnen toedichten, berust de doorgevoerde

Vóór 1 februari 2014 (m.a.w. voor de datum

wijziging op 3 pijlers in het bijzonder :

van inwerkingtreding van de wet van 7 januari

a)

Een verzwaring van de sancties die aan de

2014), behoorde de disciplinaire bevoegdheid

gerechtsdeurwaarders en de kandidaat-ge¬

exclusief toe aan de verschillende arrondisse¬

rechtsdeurwaarders kunnen opgelegd wor¬

mentskamers van het land. Anders gezegd, elk

den

van hen had een voogdijfunctie met sanctio¬

b) De oprichting van tuchtcommissies in elk

nerende bevoegdheid ten aanzien van alle ge¬

rechtsgebied van het hof van beroep die

rechtsdeurwaarders die tot hun rechtsgebied

samengesteld zijn uit externe leden. Elke

behoorden.

tuchtcommissie

bestaat

uit vier

leden,

waaronder een magistraat die de commis¬
Deze rol veruitwendigde zich in de eerste plaats

sie voorzit, twee gerechtsdeurwaarders en

via de functie van de verslaggever van het ar¬

een extern lid die een voor de opdracht re¬

rondissement die kennis nam van de klachten

levante beroepservaring heeft.

met het oog op hun verzending naar de raad

c)

De instelling van een nieuwe disciplinaire

van de arrondissementskamer voor een moge¬

procedure met een rol voor zowel het ar¬

lijke sanctie.

rondissementeel als het nationaal niveau,
waarbij de Nationale Kamer voortaan be¬

Door het beroep van een nieuw statuut te voor¬

schikt over een gecentraliseerde disciplinai¬

zien, heeft de wetgever willen verhelpen aan de

re bevoegdheid.

nefaste gevolgen van een dergelijke « interne »
disciplinaire procedure, en heeft hij plaats willen
ruimen voor een strenge professionele ethiek
en deontologie.

22

Overzicht van de nieuwe sancties
• Terechtwijzing / blaam;
• Een tuchtrechtelijke geldboete van 250 tot 5.000 euro die in
de Schatkist wordt gestort (*)
• Uitsluiting uit de arrondissementele en/of nationale
organen, de tuchtcommissie en de benoemingscommissie,
gedurende ten hoogste vijf jaar, de eerste maal en tien jaar
in geval van herhaling.
• Het verbod tot het verrichten van plaatsvervangingen
gedurende ten hoogste zes maanden, de eerste maal en
twaalf maand in geval van herhaling (**)

Lagere
tuchtstraffen

Hogere
tuchtstraffen

• Een tuchtrechtelijke geldboete van meer dan 5.000 euro tot
25.000 euro die in de Schatkist wordt gestort(*)
• Schorsing;
• Afzetting.
• Het verbod tot het verrichten van plaatsvervangingen
gedurende meer dan twaalf maanden tot levenslang(**).

Preventieve
schorsing

• De gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder
kan preventief geschorst worden in bepaalde
omstandigheden indien uit klachten blijkt dat er kennelijk
gevaar bestaat dat de voortzetting van zijn beroepsactiviteit
derden ernstig nadeel kan berokkenen of in aanzienlijke
mate afbreuk kan doen aan de waardigheid van het
gerechtsdeurwaarderskorps.

(*) De tuchtrechtelijke geldboete is niet onverenigbaar met een andere straf.
(**) Dit verbod kan enkel uitgesproken worden ten aanzien van d e kandidaat-gerechtsdeurwaarders.
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Schematisch overzicht van de behandeling
van klachten op arrondissementeel niveau Nieuw regime
Dit nieuw regime voor de behandeling van

diverse bepalingen betreffende Justitie die op

klachten op arrondissementeel niveau is het

14 mei 2014 in het Belgisch Staatsblad werd

gevolg van een wijziging van de wet van 7 janu-

gepubliceerd.

ari 2014, aangebracht door de wet houdende

Neerleggen van
de klacht door de
betrokkene bij de
arrondissementskamer

Mogelijkheid voor
de verslaggever
om de raad van
het arrondissement
te vatten

Indien niet succesvol:

Behandeling van
het dossier door de
verslaggever van het
arrondissement

Indien de raad van oordeel is dat
een sanctie aan de orde is, wordt
het dossier overgemaakt aan de
Nationale Kamer

Verslag systematisch
verzonden aan de
Nationale Kamer

Schematisch overzicht van de behandeling
van klachten op het niveau
van de Nationale Kamer
Deze nieuwe disciplinaire bevoegdheid is het

diverse bepalingen betreffende Justitie die op

gevolg van een wijziging van de wet van 7 janu¬

14 mei 2014 in het Belgisch Staatsblad werd

ari 2014, aangebracht door de wet houdende

gepubliceerd.

1

ste

mogelijkheid(*)

Overmaken van een
klachtdossier door de raad
van het arrondissement aan
de NKGB

2

d e

mogelijkheid

Neerleggen van de klacht
door de betrokkene bij
de Nationale Kamer

Mogelijkheid tot verzoening door de nationaal verslaggever

Indien succesvol:

Indien niet succesvol:

Sluiting van het dossier

Onderzoek van het
dossier door de nationaal
verslaggever en overmaken
van het dossier aan het
Directiecomité

Het Directiecomité kan
doorverwijzen naar de
tuchtcommissie voor
sanctionering (**)

(*)
(**)

Het Directiecomité kan de
zaak zonder gevolg laten

Zie Schematisch overzicht van d e behandeling van klachten o p arrondissementeel niveau - Nieuw regime.
De tuchtcommissie kan slechts d e lagere tuchtstraffen opleggen. Indien de tekortkoming van de gerechtsdeurwaarder een
hogere tuchtstraf zou vereisen, zal d e tuchtcommissie de zaak overmaken aan d e bevoegde rechtbank van eerste aanleg. Deze
aanhangigmaking sluit niet uit dat het nog steeds mogelijk is voor de procureur des Konings o m de rechtbank rechtstreeks te
vatten van een dergelijke zaak indien hij van mening is dat een hogere tuchtstraf aangewezen is.
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Interview
met de minister
Dankzij uw vastberadenheid heeft de gerechtsdeurwaarder na veel geduld
een nieuw statuut. Dat dit statuut vele kansen biedt, daar moeten we u als
voorvechter niet van overtuigen, wel integendeel. Waar ligt volgens u de
ultieme verbetering?

Ik ben verheugd dat het nieuwe statuut van

positie die de gerechtsdeurwaarder inneemt

de gerechtsdeurwaarder eindelijk in voege is,

in ons maatschappelijk bestel kan maar ge¬

zodat de nieuwe wind ook kan beginnen waai¬

rechtvaardigd blijven, wanneer de gerechts¬

en. Na meer dan twintig jaar was het aan een

deurwaarder een strenge beroepsethiek en

grondige opfrissing toe. En het resultaat mag

deontologie hanteert. Misdragingen moeten

er zijn.

dan ook streng bestraft worden en een goed
functionerend tuchtrecht is essentieel om dit te
gemoderniseerd

controleren. De oprichting van een tuchtcom-

door de invoering van een vergelijkend exa¬

missie op het niveau van het Hof van Beroep,

men en de oprichting van gemengd samen¬

met externen, zodat de tuchtrechtspraak niet

gestelde benoemingscommissies, waarin ook

meer enkel door beroepsgenoten gebeurd, is

externen zetelen. Dit zal ongetwijfeld leiden tot

een andere grote verbetering.

Het

benoemingsproces

is

een verjonging en vervrouwelijking van het be¬
roep. Nu zijn 9 0 % van de gerechtsdeurwaar¬

Je kan gerust stellen dat er met dit statuut

ders nog mannen.

opnieuw aansluiting gevonden is met de tijds¬
geest.

Bovendien geeft het nieuwe statuut de ge¬
rechtsdeurwaarder alle kansen om zijn dyna¬

De rol die de gerechtsdeurwaarder in de

mische rol te spelen. Het nieuwe statuut voor¬

maatschappij vervult, is inderdaad voort¬

ziet in die zin niet alleen in een omschrijving

durend in verandering. De maatschappij

van de monopolietaken van de gerechtsdeur¬

verwacht - terecht - steeds meer van ons

waarder, maar ook in een niet-limitatieve op¬

ambt. Hoe zou u de gerechtsdeurwaarder

somming van bevoegdheden die duidelijkheid

van morgen omschrijven?

scheppen over wat de gerechtsdeurwaarder
al dan niet tot zijn takenpakket kan rekenen.

De gerechtsdeurwaarder van morgen zal meer

Dit vertrouwen dat de overheid schenkt aan

ciale dimensie van zijn ambt. Vanuit zijn rol als

de gerechtsdeurwaarder en de uitzonderlijke

bemiddelaar moet hij aandacht kunnen schen-

dan ooit rekening moeten houden met de so¬

26

ken aan het armoedeprobleem. Dat kan hij of

verschillende sociale instanties op een duur¬

zij niet alleen. De gerechtsdeurwaarder van

zame manier te realiseren. Een beroepsorga¬

morgen moet zich vertegenwoordigd weten

nisatie die zich bewust is van haar positie en

door goed georganiseerde structuur die hier¬

imago in de maatschappij en er vervolgens

op weet in te spelen. Ik denk dan in eerste

actief mee in dialoog treedt, kan haar leden

instantie aan een beroepsorganisatie met een

veel ruimer en beter ondersteunen. Wanneer

open blik.

de focus van de ondersteuning verruimt van
louter technische aard naar een ondersteuning

Er is met andere woorden een belangrijke taak

met sociale inslag, is daar meteen iedereen bij

weggelegd voor de Nationale Kamer van Ge¬

gebaat. De gerechtsdeurwaarder, de burger

rechtsdeurwaarders om de interactie met de

en bij uitbreiding de maatschappij als geheel.

Annemie Turtelboom
Minister van Justitie
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Actualitei t

Streven naar meer
efficiëntie:

een beroep laten evolueren staat niet enkel gelijk aan
veranderingen, maar impliceert eveneens een zeker
aanpassingsvermogen.

In het kader van hun bevoegdheden moeten de gerechtsdeurwaarders steeds meer werken met een
geïnformatiseerde werkomgeving. Zich aanpassen aan deze gedematerialiseerde omgeving maakt
eveneens een grote uitdaging uit. Het beroep engageert zich hiertoe op verschillende wijzen. Enkele
projecten verdienen in dit kader een woordje uitleg.

1. Nieuwe rol als centrale
depositaris van de protesten

depositaris van protesten op handelspapier overge-

Een wisselbrief is een handelspapier waarmee

Mede ingegeven door de tanende populariteit van

een bepaalde persoon, de trekker genaamd, de

de wisselbrief als krediet- en betaalmiddel ingevolge

nomen van de Nationale Bank.

onvoorwaardelijke opdracht geeft aan een andere

de automatisering van het betalingsverkeer, wens¬

persoon, de betrokkene, om een schuld te veref¬

te de wetgever een andere vorm van centralisering

fenen tegen een welbepaalde vervaldag in handen

van de protesten in te stellen. Immers, de betreffen¬

van een derde: de begunstigde van de wisselbrief.

de informaticatoepassingen bij de Nationale Bank
waren verouderd, en bijkomende investeringen

Aangezien het mogelijk is dat er een aanzienlijke

werden niet aan de orde geacht.

tijd voorzien wordt voor de regeling van de wissel¬
schuld op de vervaldag, kan de wissel dan ook niet

De nieuwe rolverdeling heeft enkele ingrijpende wij¬

alleen aanzien worden als een betaalmiddel, maar

zigingen met zich gebracht, gaande van de vorm

ook als een kredietmiddel.

van de publiciteit van de protesten -die in een mo¬
dern kleedje gestoken werd- , tot de consultatie

Indien de schuldenaar de wisselbrief accepteert, uit

ervan.

hij de formele belofte om de wisselschuld te betalen.
Zowel het opstellen van de wisselbrief als de accep¬

In de zoektocht naar een modern publiciteitsregi-

tatie ervan verlopen volgens geijkte procedures.

me en een waardige vervangende centraliserende
instantie die zou kunnen gelast worden met het be¬

Op de vervaldag zal de wissel ter betaling worden

heer van de protesten, heeft de wetgever het oog

aangeboden. Indien de schuldenaar in gebreke

laten vallen op de Nationale Kamer die het Centraal

blijft om deze schuld in te lossen, zal de verzoe¬

Bestand van berichten beheert. Rekening houden-

ker een gerechtsdeurwaarder inschakelen om een

de met de systematiek en filosofie van dit elektro-

akte van protest op te stellen, waarvan de moda¬

nisch register, werd geopteerd voor een zgn. bericht

liteiten bepaald worden door de Protestwet . Dit

van protest, dat geïncorporeerd werd in het wetge¬

protest dient te worden opgesteld binnen de drie

vend kader rond het CBB.

1

werkdagen volgend op de dag waarop wisselbrief
betaalbaar is.

Sinds 1 september laatstleden is het dan ook de
gerechtsdeurwaarder die binnen de drie dagen na¬

De wetgever heeft daarbij voorzien in een publici-

dat de protestakte werd opgesteld, het bericht van

teitsregime voor deze protesten, dat voorheen via

protest aan het CBB dient te verzenden.

de Nationale Bank van België verliep in haar rol van
de zogenaamde "centrale depositaris". De infor¬

Het bericht zal daags nadien zichtbaar zijn op een

matie aangaande de protesten van wisselbrieven

publieke website (http://www.gerechtsdeurwaar-

was eveneens beschikbaar bij de rechtbanken van

ders.be/lnxprotestweb/) die hiertoe speciaal werd

koophandel.

ingericht, en die kosteloos door iedereen kan wor¬
den geraadpleegd. De gegevens zijn daarbij tevens

Sedert 1 september 2013 heeft de Nationale Ka-

bereikbaar via de link "Toegang protesten" op de

mer van Gerechtsdeurwaarders de rol van centrale

homepagina van de website van de NKGB.

1

Protestwet 3 juni 1997, B.S. 19 juli 1997.
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Ook de te volgen werkwijze werd licht aange¬

moeilijkheden. Zij wil dan ook een betrouwbaar

past. De schuldenaar zal de wisselschuld recht¬

en proactief aanspreekpunt zijn voor de andere

streeks bij de begunstigde moeten regelen, en

gebruikersgroepen.

dus niet langer bij de bank. Na betaling van
de wisselschuld zal hij zich met een attest van

Zo heeft zij de noodzakelijke maatregelen ge¬

betaling tot de gerechtsdeurwaarder kunnen

troffen om de schuldbemiddelaars in staat te

wenden die de protestakte heeft opgesteld. Na

stellen hun nieuwe en uitgebreide opdrachten

betaling van de kosten voor schrapping van het

opzichtens de berichten van collectieve schul¬

bericht en op vertoon van de noodzakelijke (ori¬

denregeling te kunnen vervullen.

ginele) documenten, zal de gerechtsdeurwaar¬
der het nodige doen.

Daarbij werd een uitgebreide juridisch-techni¬
sche analyse geschreven, en staat de NKGB in

Zeer recent werden ook de protesten die date-

voor de organisatie van een informatievergade¬

ren van vóór 1 september 2013 en bijgevolg nog

ring rond de verwerking van de berichten van

bij de Nationale Bank gerepertorieerd waren,

collectieve schuldenregeling.

geïmplementeerd in het Centraal Bestand. De
website bevat thans dan ook de meest complete

3. Europese projecten

informatie over de protesten op handelspapier.

2. Uitbreiding van de
wetgeving inzake het Centraal
Bestand van Berichten

Europese Kamer van Gerechtsdeurwaarders (CEHJ)
Samen met de drie andere oprichtende lidsta¬
ten (Frankrijk, Luxemburg, Italië) maakt België

In het jaarverslag van 2012-2013 werd de

deel uit van de Europese Kamer van Gerechts¬

publicatie van de wet van 14 januari 2013 hou¬

deurwaarders, hierin vertegenwoordigd door

dende diverse bepalingen inzake werklastver¬

de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaar¬

mindering binnen justitie aangekondigd, en

ders van België.

werd reeds een uitgebreide oplijsting gegeven
van alle wettelijke nieuwigheden. De wet is op
1 september 2013 in werking getreden.

De CEHJ bestaat thans twee jaar en mocht
intussen drie nieuwe leden verwelkomen :
Schotland (vertegenwoordigd door de Society

De uitvoering van de wet, die toch voorname¬

of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers -

lijk technische vernieuwingen met zich bracht,

beroepsorgaan voor de uitvoeringsagenten in

bleek al snel geen sinecure, niet in het minst

Schotland), Hongarije (vertegenwoordigd door

bij gebreke aan een koninklijk besluit. Zo blij¬

de Hongaarse Nationale Kamer van Gerechts¬

ken de betrokken gebruikersgroepen niet altijd

deurwaarders - Magyar Birosagi Vegrehajtoi

over de noodzakelijke basisvereisten inzake

Kamara) en tenslotte Polen (vertegenwoordigd

informatisering te beschikken, en ook de juri¬

door de Poolse Nationale Kamer van Gerechts-

disch-technische systematiek van het Centraal

deurwaarders - Krajowa Rada Komornicza).

Bestand lijkt nog niet altijd even gekend te zijn
door iedereen.

De CEHJ telt voortaan dan ook 7 leden en
wordt vertegenwoordigd door een raad van be¬

3

0

De Nationale Kamer heeft sinds de inwerking¬

stuur die bestaat uit 5 personen : een voorzitter,

treding van de wet enkele initiatieven genomen

twee ondervoorzitters, een penningmeester en

om tegemoet te komen aan de vele praktische

een bestuurder.

Voorzitter
Patrick Sannino (FR)

Penningmeester
Alberto Granieri (IT)

Bestuurder
Jacqueline
Buisseret (BE)

Het afgelopen jaar heeft de Europese Kamer

ject eSENS (Electronic Simple European

aan zichtbaarheid gewonnen bij de Europese

Networked Services) ; een project dat de

instellingen door verschillende bi en multila

technische oplossingen voor betere elek¬

terale ontmoetingen, maar ook door actief van

tronische verbindingen tussen de adminis¬

gedachte te wisselen met de Europese parle

tratieve overheden doorheen de Europese

mentairen en ambtenaren, waarbij de thema's

Unie wil consolideren, verbeteren en uit¬

aangekaart werden die het beroep van de ge¬

breiden  en zo wil bijdragen tot een betere

rechtsdeurwaarder in Europa aanbelangen.

kwaliteit van de openbare dienstverlening in
de Europese Unie.

Dit is met name het geval geweest voor het Eu¬
ropees bewarend beslag op bankrekeningen

Voor meer informatie verwijzen we u naar de

of nog de grensoverschrijdende elektronische

website van de CEHJ: www.cehj.eu

betekening van gerechtelijke akten.

Project EJS (еJustice Signification)
Naast deze twee nog lopende zaken zijn on¬
langs nog twee belangrijke thema's aan de orde

Het project EJS « ejustice signification », geco

gekomen, die een specifieke opvolging verei¬

financierd door de Europese Unie en opgestart

sen :

in 2 0 1 1 , is aan zijn einde gekomen.

•

De hervorming van de Verordening (EG)
nr. 1393/2007 inzake de betekening en de

•

Het einde van het project werd bedacht met

kennisgeving in de lidstaten van gerechtelij¬

een slotconferentie op 10 oktober 2013 op de

ke en buitengerechtelijke stukken in burger¬

Permanente Vertegenwoordiging van Frankrijk

lijke of in handelszaken.

bij de Europese Unie te Brussel, met als the¬

De deelname van de CEHJ aan het pro

ma « de dematerialisering van de burgerlijke
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procedures in Europa : rechtszekerheid en de

men werd in de partnerschapsovereenkomst

еeconomie », en dit in aanwezigheid van de

van 22 februari 2013. Er werd voorzien dat

vertegenwoordigers van de Raad van de Euro¬

het mogelijk zou zijn beiden te connecteren,

pese Unie en de Commissie. Hierbij werden de

zodat de burgers en de ondernemingen voor¬

grote lijnen uiteengezet van de strategie die bij

deel kunnen halen uit de gedematerialiseerde

de Europese instanties zal gehanteerd worden

burgerlijke procedures, waarbij alle uitwisselin¬

over dit onderwerp.

gen op elektronische wijze kunnen gebeuren
(met name voor de geringe vorderingen en het

Op deze conferentie werd herinnerd aan de pri¬

Europees betalingsbevel, die het startpunt van

oriteit die door de Europese instellingen aan de

het project еCODEX vormen).

еjustitie werd gegeven, en werd geschetst wat
hierin de plaats is van de gerechtsdeurwaar¬
ders die de volgende jaren nog verder zal moe¬

Europees project EJL
(European elearning)

ten ontwikkeld worden.
Dit project werd aangevangen in januari 2013
In het kader van dit project werd door de Eu¬

met als doelstelling het ontwikkelen van inter¬

ropese gerechtsdeurwaarders een elektronisch

actieve elektronische modules voor opleiding

platform ontwikkeld dat de grensoverschrijden¬

op afstand, waartoe alle Europese gerechts¬

de uitwisseling van akten onderling mogelijk

deurwaarders toegang zouden hebben in de

maakt, en dit overeenkomstig de verordening

eindfase.

1393/2007 betreffende de betekening en ken¬
nisgeving van akten in Europa. Derwijze zal

Na enig voorbereidend werk is het de leden van

deze dematerialisering van belang zijn om de

het consortium EJL (namelijk de Associazione

procedurele efficiëntie te stimuleren, zonder

Ufficiali Giudiziari in Europa  beroepsorganisa¬

hierbij aan de fundamentele rechten te raken.

tie van de gerechtsdeurwaarders in Italië, de
Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders

De leden van de Europese Kamer van Ge¬

van België (NKGB), de Franse Nationale Kamer

rechtsdeurwaarder (CEHJ), verenigd op de

van Gerechtsdeurwaarders (CNHJ), de Natio¬

Algemene Vergadering van 12 november laatst¬

nale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van het

leden in Wroclaw (Polen), hebben op verzoek

Groothertogdom L uxemburg, de Krajowa Rada

van de partners bij het project EJS toegezegd

Komornicza (vertegenwoordigend orgaan van

om het vervolg en de ontwikkeling van het be¬

de gerechtsdeurwaarders in Polen) en de Eco¬

treffende project te verzekeren (uitbreiding van

le Nationale de Procédure (Frankrijk)) mogelijk

het platform voor betekening van akten, toena¬

te starten met de inrichting van dit elektronisch

dering tot andere initiatieven waarmee zij een

platform in samenwerking met een ICTpartner

band vertoont), en dit ingevolge het stopzetten

voor de technische aspecten en een studieco¬

van de tussenkomst van de Europese Unie.

mité (Comité Scientifique) dat de juridische in¬
houd van de modules zal aanleveren.

Het EJSplatform is thans compatibel met de
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ontwikkelingen in het kader van het Europe¬

De voorgestelde modules zullen de Europese

se project еCODEX, zoals dit overeengeko

verordeningen behandelen die nuttig zijn voor

de dagelijkse praktijk van de gerechtsdeur¬

waarbij de praktische toepassing van deze

waarder, met name :

teksten wordt geduid op nationaal niveau,

1.

Een algemene inleiding over het Europese

en dit voor elk van de partnerstaten van het

gerechtelijk recht

EJL-consortium.

2. Vijf interactieve modules over de volgende
Het platform zal operationeel moeten zijn in ja¬

thema's :
•

De betekening van akten in Europa
(Verordening 1393/2007)

•

nuari 2015.

1

De Europese procedure voor het be¬

4. Een blik op de toekomst

warend beslag op bankrekeningen
•

•

De tenuitvoerlegging van beslissingen

De modernisering van het gerechtsdeurwaar¬

(Brussel I-verordening, Europese Exe¬

dersambt is merkbaar op vele vlakken, en er

cutoire Titel)

valt een evolutie te ontwaren die zich doorzet

Europees Betalingsbevel/ Geringe vorderingen

•

2

met verschillende snelheden.

3

Brussel II bis ; Verordening inzake de

Met het nieuwe statuut werd reeds een versnel¬

alimentatievorderingen

ling hoger geschakeld, maar er blijven tal van

4

uitdagingen op praktisch en wetgevend vlak die
de aandacht verdienen.
Concreet zal elke module in twee luiken ver¬
deeld worden :
•

•

Korte termijn

Een algemeen luik, vertaald in alle talen
van de Europese Unie, inzake de Europese

Op korte termijn is het zaak om de kansen waar

instrumenten die rechtstreeks het ambt van

de wetgever het beroep van voorzien heeft,

gerechtsdeurwaarder betreffen ;

met beide handen te grijpen, en dient er hoge

Een specifiek luik, enkel

beschikbaar

in de talen van de partnerstaten (Engels,
Frans, Italiaans, Nederlands

prioriteit te worden verleend aan de uitwerking
van het nieuwe statuut.

en Pools),
Er dienen verschillende reglementen te wor¬
den uitgewerkt - zowel ten behoeve van de

1

2

Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees
Parlement en d e Raad inzake d e betekening en
de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke
en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in
handelszaken.
Verordening (EG) nr. 805/2004 van het Europees
Parlement en d e Raad van 21 april 2004 tot invoering
van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste
schuldvorderingen.

gerechtsdeurwaarders zelf, bijvoorbeeld in het
kader van de derdenrekening, de verplichtingen
inzake de boekhouding en de continuïteit van
de kantoren, als met betrekking tot de interne
organisatie van de Nationale Kamer, door de
uitwerking van een nagelnieuw huishoudelijk

3

Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees
Parlement en d e Raad van 12 december 2006 tot invoering
van een Europese betalingsbevelprocedure.

reglement dat afgestemd kan worden op de

4

Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december
2008 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke
recht, de erkenning en d e tenuitvoerlegging van
beslissingen, en de samenwerking o p het gebied van
onderhoudsverplichtingen.

ming en besluitvorming.

nieuwe krijtlijnen inzake democratische stem¬
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Ook de permanente vorming dient volledig

De Nationale Kamer benadrukt het belang van

te worden uitgebouwd. Er dient een erken¬

deze trend, en wil in de mate van het mogelij¬

ningsysteem te worden ingericht op het niveau

ke een stimulus zijn om deze verder te zetten.

van de Nationale Kamer, en in het kader van de

Wetgeving is immers geen statisch gegeven,

organisatie van de vorming zullen zowel interne

en dient idealiter voortdurend te correleren met

als externe partners betrokken worden.

gewijzigde omstandigheden.

De nieuw uitgetekende disciplinaire procedure

In de eerste plaats verdient het wetgevend ka¬

betekent een onbeschreven blad voor het be¬

der rond het Centraal Bestand de aandacht.

roep.

Door de recente uitbreidingen die de wetgever
aan het CBB heeft voorbehouden, zal het be¬

Zoals eerder besproken, vervult de Nationale

lang van deze databank als beleidsinstrument

Kamer voor het eerst een belangrijke rol in de

steeds toenemen.

behandeling van tuchtzaken sinds de publicatie
van de Programmawet. Een efficiënte verwer¬

Daarbij zijn de gerechtsdeurwaarders dé ge¬

kingsprocedure dient dan ook te worden uitge¬

bruikersgroep bij uitstek wat de input in het

dacht.

Centraal Bestand betreft, en brengt de prak¬
tijk steeds nieuwe bevindingen met zich mee.

(Middel-)Lange termijn

Techniciteit die moet vertaald worden in een¬
voudige en transparante wetgeving zal van¬

Het weze duidelijk dat het beroep zich gecon¬

daag en in de toekomst een belangrijke taak

fronteerd ziet met vele wijzigingen op wetge¬

blijven voor de Nationale Kamer.

vend vlak die er allen op gericht zijn het ambt te
moderniseren, te professionaliseren en te infor¬
matiseren waar mogelijk.
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De informatisering van justitie kende onder de

betekening op de agenda, met name de Ver¬

voogdij van mevrouw Annemie Turtelboom een

ordening (EG) nr 1393/2007 van 13 november

onmiskenbare stimulans.

2007 inzake de betekening en kennisgeving in
de lidstaten van gerechtelijke en buitengerech¬

Zo heeft de Nationale Kamer van Gerechtsdeur¬

telijke stukken in burgerlijke en handelszaken.

waarders recent een protocolakkoord gesloten

De NKGB volgt als lid van het Europees Justiti¬

met de Orde van Vlaamse Balies, de Ordre des

eel Netwerk deze herziening op de voet.

Barreaux francophones et germanophone en
de FOD Justitie voor de ontwikkeling van een

Tenslotte nog een vluchtige blik op de vereen¬

nieuw project inzake de elektronische betaling

voudiging van het juridisch taalgebruik.

van griffierechten. Een nieuw te ontwikkelen
platform zal de verouderde griffiebon, die ge¬

De vorm van de gerechtelijke akten en het ju¬

bruikt werd om de griffierechten te betalen, ver¬

ridisch taalgebruik zelf maken reeds vele jaren

vangen.

het voorwerp van discussie uit bij de verschil¬
lende juridische beroepen. De gerechtsdeur¬

Anderzijds werd de inwerkingtreding van de

waarders vormen hierop geen uitzondering.

wetgeving rond de elektronische procesvoe¬
ring, die intussen al dateert van 2006, uitge

In het verleden heeft de Nationale Kamer zich

steld naar januari 2015.

hiertoe meermaals geëngageerd, zonder dat
deze reflecties evenwel enig concreet resultaat

Ook voor de gerechtsdeurwaarders zal deze

opleverden.

wetgeving een ware revolutie betekenen en
zal het de modernisering van de gerechtsdeur¬

Nochtans blijft deze opdracht brandend actu¬

waarderspraktijk in de hoogste versnelling zet¬

eel, niet alleen omwille van de complexiteit en

ten. De uitdagingen die in de еprocesvoering

de ondoorzichtigheid van het taalgebruik, maar

besloten liggen in hoofde van de gerechts¬

ook omwille van de betrokkenheid van de ver¬

deurwaarder zijn legio. De elektronische be¬

schillende professionele partijen.

tekening neemt daarin ongetwijfeld een groot
aandeel, alsook de elektronische inleidingen en

Proberen om justitie beter begrijpbaar te ma¬

de еcommunicatiemiddelen die de contacten

ken voor degene die ermee te maken krijgen,

met de andere gerechtelijke actoren zullen fa

betreft een ware uitdaging, waaraan het be¬

ciliteren.

roep het hoofd moet bieden, aangezien de ge¬
rechtsdeurwaarders als medewerkers van het

Tegelijk wordt op Europees niveau reeds aan

gerecht rechtstreeks contact hebben met de

enkele van voormelde aspecten rond de еpro

rechtsonderhorige, zij het in de inleidingsfase of

cedure gewerkt. In dit kader kan verwezen wor¬

de gedwongen tenuitvoerlegging.

den naar de toelichting rond het project EJS, en
de partnerschapsovereenkomst met еCodex.

Bijdragen aan de goede werking van justitie in
het licht van de specificiteiten van het ambt,

Nog op Europees vlak staat de herziening van

blijft altijd een werkdomein dat de nodige aan¬

hét instrument voor de grensoverschrijdende

dacht verdient.
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Het beroep in enkele
sleutelcijfers
Sommige cijfers zijn nuttig omdat ze een interessant perspectief bieden
op enkele minder zichtbare aspecten die toch bijdragen aan het beeld dat
men heeft over de gerechtsdeurwaarder.

Gemiddelde samenstelling van een
gerechtsdeurwaarderskantoor in België in 2013
215
stagiairs

2009

2010

2011

2012

40

89

134

168

215

407

330*

335*

366*

345*

Bedienden

2.161

2.224

2.326

2.377

2.383

S-Totaal

2.608

2.643

2.795

2.911

2.943

326
kantoren

319
kantoren

322
kantoren

321
kantoren

308
kantoren

Stagiairs
Kandidaatgerechtsdeurwaarders

Gerechtsdeurwaarders
TOTAAL

531

517

3.326

3.428

559
3.502

*Actieven

In 2013 zijn de gerechtsdeurwaarders en hun medewerkers met 3.502.

Aantal gerechtsdeurwaarders per arrondissement
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Aantal nieuwe kandidaat-gerechtsdeurwaarders in 2013
NL

FR

Sessie maart

12

5

Sessie september

10

3

Totaal

22

8

Slagingspercentage voor het
homologatie- examen van de
Nederlandstalige stage (2011-2013)

Enkele cijfers
Benoemingen
Opschorting van benoeming
Vernietiging van benoeming
Ontslag
Overlijden
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Slagingspercentage voor het
homologatie-examen van de
Franstalige stage (2011-2013)

Aantal nieuwe stagiairs per jaar

Gemiddelde leeftijd van gerechtsdeurwaarder voor het jaar 2013
,
,„ .
meer dan 70 jaar
11%

30-40 jaar
1%
'
%

40-50 jaar

60-70 jaar
25%

43%

Evolutie van de gemiddelde leeftijd van gerechtsdeurwaarders

25-30
jaar

30-40
jaar

40-50
jaar

50-60
jaar

60-70
jaar

meer dan
70 jaar

0

5

112

240

141

61
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Verhouding mannen/vrouwen in het beroep
85 vrouwen
15%

474 mannen
85%

Anciënniteit op nationaal niveau

Taalregime op nationaal niveau
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Aansprakelijkheid
De gerechtsdeurwaarder is persoonlijk aansprakelijk voor iedere professionele fout

Klac hten

Aantal sancties

1,0

Terechtwijzing
Enkele censuur

0,8

Censuur met berisping
Niet-toelating tot de Raad

0,6
0,4

*
**
***
****

0,2

0,0

0

0

0

0

2009/2010*

0

0

0

2010/2011**

0

0

0

0

2011/2012***

21 arrondissementen
23 arrondissementen
22 arrondissementen
16 arrondissementen

op 26
op 26
op 26
o p 26

0 0 0
2012/2013****
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Een moeilijk evenwicht

De gerechtsdeurwaarder evolueert in een omgeving waarin economische
en sociale elementen onlosmakelijk verbonden zijn.

Sociale barometer
Armoederisico
Totaal

15,0%
Mannen

14,4%

Vrouwen

15,5%

S u b j e c t i e v e a r m o e d e (bevolking die m o e i l i j k h e d e n v e r w a c h t of grote
moeilijkheden heeft hieruit te g e r a k e n )

22,3%

Van 0 tot 15 jaar blootgesteld aan armoederisico

16,6%

Van 16 tot 24 jaar blootgesteld aan armoederisico

16,9%

Van 25 tot 49 jaar blootgesteld aan armoederisico

13,4%

Van 50 tot 64 jaar blootgesteld aan armoederisico

12,7%

Van 65 jaar en +

17,8%

Alleenstaande ouders, minstens 1 afhankelijk kind

33,2%

Alleenstaande, man <65 jaar

19,5%

Alleenstaande, vrouw <65 jaar

23,4%

Alleenstaande, man 6 5 + jaar

15,9%

Alleenstaande, vrouw 6 5 + jaar

16,1%

Totaal alleenstaanden

19,2%

Eigenaars

8,4%

Huurders

33,3%

Werkenden

4,6%

Werklozen

34,1%

Gepensioneerden

15,1%

Andere niet-actieven

28,2%

Opleidingsniveau: laag

23,8%

Opleidingsniveau: gemiddelde

12,2%

Opleidingsniveau: hoog

7,1%

Collectieve schuldenregeling
Aantal actieve CSR berichten in het centraal bestand van berichten van beslag

85.887

in 2 0 1 3
Huwelijken (cijfers 2012)

42.198

Wettelijke samenwoningscontracten (cijfers 2013)
Aangiften

79.323

Stopzettingen

35.999

E c h t s c h e i d i n g e n (cijfers 2012)

26.145

Bronnen: Fod Economie, CBB
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Bedragen ontvangen
door de
patrimoniumdocumentatie
Wat betreft de rechten op de geschriften ; het

Cijfers voor het jaar 2013

totaal van de rechten op de geschriften zoals
bedoeld in de artikelen 6 (50 EUR) en 7 (7,50

Wat betreft het registratierecht : het totaal van

EUR) van het Wetboek van diverse rechten en

registratierechten zoals bedoeld door artikel 11

taksen, bedraagt:

van het Wetboek der registratie-, hypotheek¬
en griffierechten (Algemeen vast bedrag van
25 EUR tot 30 juni 2013 - 50 EUR vanaf 1 juli
2013) bedraagt:
2006

12.463.629,38 EUR

2007

12.644.170,00 EUR

2008

13.245.841,03 EUR

2009

9 . 8 9 8 . 6 5 1 , 3 9 EUR*

2010

13.486.450,00 EUR

2011

12.993.450,00 EUR

2012

12.884.750,00 EUR

2013

14.829.175,00 E U R

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

2007

67.407,50 EUR

2008

93.423,91 EUR

2009

85.385,50 EUR

2010

87.617,00 EUR

2011

77.522,00 EUR

2012

84.116,00 EUR

2013

79.865,00 E U R

Aantal akten in strafzaken
in 2011

524.676

in 2012

507.541

in 2013

niet ontvangen door de FOD Justitie

Aantal protestakten

44

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%

Cijfers betreffende de belastingen en de BTW
2012

Aantal akten met betrekking tot directe belastingen
Aantal akten met betrekking tot BTW

258.264

216.499

53.074

33.859

Verkregen ontvangsten door de gerechtsdeurwaarders in 2013 met betrekking tot directe belastingen (DB) en de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) ingevolge een tenuitvoerleggingspro¬
cedure

Jaar

DB

BTW

2008

136.165.846,02 EUR

165.934.784,89 EUR

3 0 2 . 1 0 0 . 6 3 0 , 9 1 0 EUR

2009

138.333.927,81 EUR

169.754.793,68 EUR

3 0 8 . 0 8 8 . 7 2 1 , 4 9 EUR

2010

139.721.424,45 EUR

183.891.853,40 EUR

323.613.277,85 EUR

2011

163.062.165,00 EUR

167.350.001,00 EUR

3 3 0 . 4 1 2 . 1 6 6 EUR

2012

149.971.916,96 EUR

101.239.569 ,09EUR

2 5 1 . 2 1 1 . 4 8 5 , 9 0 EUR

2013

163.664.390,74 E U R

185.203.518,99 E U R

348.867.909,73 E U R
1.864.294.191, 8 8 E U R

In deze totalen zijn enkel de overschrijvingen begrepen die door de belastingplichtigen gedaan wer¬
den in handen van de gerechtsdeurwaarder en door deze laatste werden overgemaakt aan de Ad¬
ministratie 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 ge¬
rechtsdeurwaarder) heeft uitgevoerd, of de betalingen die de gerechtsdeurwaarders hebben gedaan
buiten het IC/PC-systeem (jaarlijkse niet-geïnformatiseerde bijdragen).
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Cijfers met betrekking tot de penale boeten
2008

335.694.000

2009

342.385.000

2010

368.534.000

2011

387.724.000

2012

382.421.000

2013

430.812.000

Aantal akten ingeschreven in het burgerlijk repertorium, per gerechtelijk
arrondissement
Antwerpen
Arlon
Brugge
Brussel/Bruxelles
Charleroi

o2
oc
2
5 . 6e6e9n
НС

О й /

15.264
9 1 . 6c 2o 3o
ГН

Л Л Ci

w o

419.7 73
135.088

Dendermonde

96.350

Dinant

25.960

Eupen

5.145

Gent

131.347

Hasselt

94.092

Huy

30.169

leper

17.599

Kortrijk

76.933

Leuven
Liège
MarcheenFamenne

15.223

Mechelen

57.954

Mons
Namur

101.435
59.202

Neufchâteau

13.284

Nivelles

65.250

Oudenaarde

29.189

Tongeren

78.593

Tournai

57.663

Turnhout

78.562

Verviers

40.133

Veurne

18.203

Totaal

46

147.085

2.203.175

NKGB - CNHB
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