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WOORD VOORAF

Verbonden in digitalisering, zo vatten wij het jaar 2016 samen. Men zou kunnen denken dat we door opnieuw digitalisering als rode draad te nemen in herhaling vallen. Niets is minder waar. Na het fiasco van
de veelbelovende totaalprojecten Cheops en Phenix is tijdens deze legislatuur de digitalisering van justitie
allesbehalve een loze belofte. Met een digitaliseringsproces op kruissnelheid is 2016 zelfs een grand crujaar gebleken. Ook voor ons. Wij hebben een aantal mooie projecten mogen uitwerken waaronder het
centraal register voor de invordering van onbetwiste geldschulden.
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Om er zeker van te zijn dat de digitale trein niet stilvalt, ondertekenden we samen met andere juridische
beroepen een samenwerkingsprotocol met de justitieminister en de FOD Justitie. Voor ons startte het
digitaliseringsproject echter al een heel eind geleden met de oprichting van het centraal bestand van
berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest (CBB), waarin alle
beslagberichten en procedures van collectieve schuldenregeling worden gecentraliseerd. De wetgever
voorzag ook expliciet een rol als beleidsinstrument voor het CBB: het laat immers toe om statistieken te
verzamelen zodat de overheid haar armoedebeleid gerichter kan uitwerken. Hiertoe hebben we in 2016
een solvabiliteitsbarometer opgesteld met cijfers en statistieken getrokken uit het CBB, die periodiek aan
pers en politiek zal worden overgemaakt. U vindt de solvabiliteitsbarometer ook terug in dit jaarverslag.
Met tot nu meer dan 47 miljoen transacties mag het CBB trouwens een succes worden genoemd. Motor
van dit welslagen is de CIA, de centrale identificatie en authenticatie, die een beveiligde communicatie
tussen gebruiker en applicatie zoals het CBB mogelijk maakt. Bovendien laat de CIA ons toe om ons als
digitale pionier te profileren. Na het CBB volgden nog een pak applicaties zoals DIAM en nu recent het
centraal register voor inning van onbetwiste geldschulden en het centraal register voor de elektronische
betekening dat momenteel wordt uitgerold. Over deze toepassing mag u zeker in het volgende verslag
meer verwachten!
Tot slot nog dit: digitalisering kan nooit een doel op zich zijn. Het is een middel om de dienstverlening
efficiënter te maken voor de burger. Computers zullen en kunnen immers nooit de terreinkennis, het intuïtieve vermogen en de mensenkennis van een gerechtsdeurwaarder vervangen.
Hoogachtend,
Marc Brackeva
Voorzitter Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders
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NIEUWE PROCEDURE VOOR DE INNING
VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN
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NIEUWE PROCEDURE INNING ONBETWISTE GELDSCHULDEN: EEN EVALUATIE

Op 2 juli 2016 ging de nieuwe administratieve procedure tot invordering van
onbetwiste geldschulden van start. Sedertdien is het mogelijk om onbetwiste
geldschulden tussen ondernemers buiten de rechtbank in te vorderen met behulp van de gerechtsdeurwaarder. Niet iedereen was overtuigd van de meerwaarde van zo’n procedure, maar tien maanden na de inwerkingtreding ervan,
kan een eerste evaluatie worden gemaakt. Hadden de critici gelijk of sloegen
zij de bal mis?
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Een eerste vaststelling is dat de procedure frequent wordt toegepast. Een extrapolatie van de huidige cijfers komt uit bij circa 25.000 dossiers die in het
eerste jaar zullen zijn opgestart. Dit cijfer overtreft onze eigen verwachtingen.
Toch denken we dat er het komende jaar nog meer via de nieuwe procedure
zal worden ingevorderd. Verder merken we dat er in Brussel en Wallonië nog
veel marge is om deze procedure meer te gebruiken. Ter vergelijking, op dit
ogenblik zijn 87% van de CROS-dossiers afkomstig van gerechtsdeurwaarders
uit Vlaanderen. We verwachten voor het komende jaar dan ook een inhaalbeweging door de gerechtsdeurwaarders uit het centrum en het zuiden van het
land.
Er zijn dan ook een aantal belangrijke argumenten om de administratieve procedure te gebruiken en zich als gerechtsdeurwaarder te profileren in één van
zijn belangrijkste taken: het innen van schuldvorderingen. Zo is de procedure
opmerkelijk sneller en goedkoper en heeft ze een betere inningsratio dan bij
een gerechtelijke procedure. Dat is interessant voor schuldenaar én schuldeiser. De concrete cijfers bevestigen dit.
Ongeveer de helft van de dossiers wordt op één of andere manier geregeld
zonder dat er een proces-verbaal van niet-betwisting moet worden opgesteld.
Dit betekent dat de gerechtsdeurwaarder uitblinkt in zijn rol als onafhankelijk
bemiddelaar tussen schuldeiser en schuldenaar. Dit betekent ook dat de gerechtsdeurwaarder door zijn terreinkennis enerzijds nog voor de betekening
van de aanmaning tot betalen de schuldeiser waarschuwt voor manifest insolvabele schuldenaars of anderzijds dankzij zijn plaatsbezoek betaling heeft
bekomen, of dat er een afbetalingsplan werd overeengekomen. Kortom, dankzij de expertise van de gerechtsdeurwaarder en diens direct contact met de
schuldenaar wordt de helft van de dossiers binnen de maand opgelost. Dat is
zonder meer snel te noemen.
In de andere helft van de gevallen dient er wel een proces-verbaal van niet-betwisting te worden opgesteld. De grote efficiëntiewinst zit echter bij de uitvoerbaarverklaring van dit PV. Door de digitalisering van de procedure wordt
de uitvoerbare titel al de werkdag volgende op de vraag tot uitvoerbaarverklaring ontvangen. Vergelijk dit met het opvragen en ontvangen van de expeditie
van een vonnis en u weet meteen hoeveel tijd er wordt uitgespaard.

Deze snelheid kan enkel worden bereikt dankzij een technologisch geavanceerd centraal register dat een
voorbeeld voor andere registers mag worden genoemd. Niet alleen verzamelt het register alle noodzakelijke gegevens en documenten en controleert het de correcte toepassing van de wet. Het register laat
bovendien ook aan de magistraten toe om vanop afstand in alle onafhankelijkheid en transparantie een
dossier volledig te controleren en zo met kennis van zaken te beslissen over de gevraagde uitvoerbaarverklaring.
Ook de zienswijze dat je beter kan dagvaarden dan de administratieve procedure te gebruiken omdat er in
geval van betwisting alsnog een gerechtelijke procedure moet worden opgestart en je dus twee keer moet
betalen, wordt weerlegd door de cijfers. In slechts 2,5 % van de dossiers moet de gerechtsdeurwaarder
het dossier sluiten omdat hij een betwisting ontvangt. Tel hier nog bij dat de kosten voor de procedure
meer dan de helft lager liggen bij de administratieve procedure dan bij een gerechtelijke procedure. Deze
verhouding wordt nog een pak groter als we de rechtsplegingsvergoeding meerekenen. Daarnaast blijft
deze procedure proceseconomisch de meest aantrekkelijke als ze gebruikt wordt waarvoor ze werd bedoeld: het invorderen van onbetwiste geldschulden.
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“Dankzij de expertise van de gerechtsdeurwaarder en
diens direct contact met de schuldenaar worden de
helft van de dossiers binnen de maand opgelost. Dat is
zonder meer snel te noemen.”

Daarnaast wordt een van de doelstellingen van de wetgever, het ontlasten van de rechtbanken van koophandel, ook voorzichtig bereikt. Voorzichtig, omdat er slechts een beperkte daling van het aantal zaken
bij deze rechtbanken kan worden vastgesteld. Enerzijds is het voor advocaten economisch interessanter
om te dagvaarden voor onbetaalde facturen. Dit omzetverlies treft niet alleen de advocaten, maar ook
de gerechtsdeurwaarders. Daar waar in een gerechtelijke procedure gewoonlijk drie akten moeten worden betekend blijkt in de helft van de gevallen één akte (aanmaning tot betalen) te volstaan om tot een
regeling te komen. Anderzijds biedt deze procedure met haar efficiëntie en inningsratio een pertinente
maatschappelijke meerwaarde.
Dat de procedure tot invordering van onbetwiste geldschulden een bijzonder interessante methode tot
invordering is, neemt niet weg dat wij enkele mogelijkheden tot verbetering zien. Zo is het in handelsrelaties gebruikelijk dat naast een forfaitair schadebeding ook nog contractuele intresten mogen worden
aangerekend. Daar waar dit schadebeding gewoonlijk 10% van de hoofdsom uitmaakt, betekent dit dat in
de administratieve procedure de bovengrens al werd bereikt.
Verder is de termijn om een vordering in rechte in te stellen op dit ogenblik onbepaald. Dit opent de deur
voor procesmisbruik en leidt ertoe dat louter dilatoir toch nog een procedure kan worden uitgelokt hoewel de schuldenaar alle kansen daartoe liet voorbijgaan. Een termijn van één maand na de betekening
van het uitvoerbaar verklaard proces-verbaal van niet-betwisting lijkt ons een rechtszekere oplossing die
aansluit bij de termijnen om gewone rechtsmiddelen in te stellen.
Samengevat mag er dus gerust worden besloten dat de procedure tot invordering van onbetwiste geldschulden een succes is omwille van haar efficiëntie. De procedure bevestigt de maatschappelijke meerwaarde van de gerechtsdeurwaarder als bemiddelaar en probleemoplosser en laat hem toe adequaat in
te vorderen.
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NKGB & SAM-TES :
FOCUS OP 2 JAAR SAMENWERKING

Toen op 1 juli 2014 het juridisch maatschappelijk kenniscentrum SAM-TES werd opgericht in de schoot van
de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, klonk het met de regelmaat van de klok: met welk doel
en hebben we dat wel nodig? De voorbije twee jaren waren de ideale lakmoesproef en bieden alvast de
eerste elementen van het antwoord.
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Eerst en vooral, de reden waarom SAM-TES werd opgericht is makkelijk samen te vatten met de woorden
van Erasmus: “als de samenleving verandert, moet je niet domweg vasthouden aan wat je gewend was.”
Kortom: formuleer een antwoord op de verander(en)de realiteit van maatschappij en justitie door het
ambt verder te professionaliseren en maatschappelijke meerwaarde te blijven bieden. Concreet houdt
dat in dat de politieke actualiteit van nabij wordt opgevolgd, dat het korps op constante basis wordt ondersteund door onder meer opleidingen en informatie te voorzien en dat het ambt relevant blijft door uit
de schaduw te komen en te communiceren. Hiervoor was, naast de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, een snel wendbaar vehikel nodig dat bruggen bouwt met de politieke beleidmakers, socio-economisch strategische partners en maatschappelijke stakeholders en zelfbewust de dialoog opzoekt met de
pers en de publieke opinie. Dat alles werd gegoten in een samenwerkingsovereenkomst met de Nationale
Kamer van Gerechtsdeurwaarders.
Op juridisch vlak vertaalt zich dat in het adviseren van beleidsmakers: welke lacunes kent de huidige wetgeving bijvoorbeeld, welke nieuwe wetgeving is er nodig om knelpunten op te lossen of nieuwe evoluties
te omkaderen?
Op IT-vlak kan men stellen dat het drukke tijden zijn, nu de digitalisering van justitie eindelijk van start is
gegaan. Wat dat betreft, kunnen gerechtsdeurwaarders al ervaring en expertise in de weegschaal leggen.
De uitrol van het CBB heeft het beroep op de digitale kaart gezet. De IT-dienst staat in voor het technisch
functioneren van het CBB en de verdere ontwikkeling ervan. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de
implementatie van nieuwe databanken, zoals het CROS en het centraal register voor de akten van de
gerechtsdeurwaarder, alsook voor het realiseren van directe toegang tot relevante databanken, zoals het
centraal register van huwelijksovereenkomsten.
Een andere prioriteit van het kenniscentrum is het korps informeren over relevante actualiteit en wetgevende initiatieven, door in samenwerking met de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders op maat
gesneden opleidingen en studiedagen aan te bieden en het korps nauw te betrekken bij alles wat helpt om
de toekomst van het beroep eigenhandig te bepalen.

Ook op communicatievlak is er een en ander gewijzigd. Zo wordt er bijvoorbeeld meer proactief gecommuniceerd. Dit resulteerde in een aantal reportages en interviews die een ander, correcter, beeld van een
gerechtsdeurwaarder geven: vergeet het imago van boeman. Een gerechtsdeurwaarder is in de eerste
plaats een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar tussen verschillende partijen, die tegenstrijdige
belangen met elkaar wil verzoenen. Ook intern werd de communicatie opgeschroefd. Zo wordt minstens
eenmaal per jaar een groot infomoment georganiseerd voor alle gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders en stagiairs. Naast de traditionele communicatiekanalen zoals circulaires, website en
mailings is er ook een maandelijkse nieuwsbrief met onder andere politieke actualiteit, een veel gestelde
juridische vraag en een stand van zaken op legislatief en IT-vlak. Naast informeren wordt het korps ook
actief betrokken, door hen uit te nodigen om lid te worden van een werkgroep of zich te engageren voor
een project zoals de pop-upgerechtsdeurwaarder. Qua commissies en raden gaat het onder meer over de
redactieraad die instaat voor de invulling van het kwartaalblad, de reflectiegroep die zich buigt over nieuwe wetgeving of lacunes en de FPO-raad die dan weer de organisatie van de opleidingen begeleidt of de
werkgroep helder taalgebruik die veelgebruikte aktes herschrijft.
SAM-TES werkt op deze diverse domeinen intensief samen met de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.
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BENOEMINGSCOMMISSIES

BENOEMING TOT KANDIDAAT-GERECHTSDEURWAARDER: ALGEMENE CIJFERS
AANTAL DEELNEMERS VERGELIJKEND EXAMEN

50 vrouwen

2015-2016

59 vrouwen

2016-2017
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AANTAL GESLAAGDEN VOOR HET SCHRIFTELIJK EXAMEN
2014-2015

10

11

2015-2016

9

13

21
22

20

2016-2017

9

29

AANTAL GESLAAGDEN VOOR HET MONDELING EXAMEN
2014-2015

7

7

2015-2016

6

11

2016-2017

20

slaagpercentage: 19,18%
slaagpercentage: 20,73%
6

73

29 mannen

44 vrouwen

2014-2015

slaagpercentage: 30,23%

32 mannen
27 mannen

82
86

BENOEMING TOT KANDIDAAT-GERECHTSDEURWAARDER: NEDERLANDSTALIGE STAGIAIRS
AANTAL DEELNEMERS VERGELIJKEND EXAMEN
2014-2015
2015-2016

27 vrouwen

2016-2017

46

22 mannen

24 vrouwen

50

23 mannen

33 vrouwen

51

18 mannen

AANTAL GESLAAGDEN VOOR HET SCHRIFTELIJK EXAMEN
2014-2015

5

2015-2016

13

8
7

14

7
10

2016-2017

16
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AANTAL GESLAAGDEN VOOR HET MONDELING EXAMEN
2014-2015

2

2015-2016

slaagpercentage: 13,04%

4
5

slaagpercentage: 22,00%

6

2016-2017

9

slaagpercentage: 27,45%
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BENOEMING TOT KANDIDAAT-GERECHTSDEURWAARDER: FRANSTALIGE STAGIAIRS
AANTAL DEELNEMERS VERGELIJKEND EXAMEN
2014-2015

20 vrouwen

2015-2016

7 mannen

23 vrouwen

9 mannen

26 vrouwen

AANTAL GESLAAGDEN VOOR HET SCHRIFTELIJK EXAMEN
2014-2015

5

2015-2016

3

2

8

6

2016-2017

8

11

2

13

AANTAL GESLAAGDEN VOOR HET MONDELING EXAMEN
2014-2015
2015-2016
2016-2017

5
1

3

slaagpercentage: 29,63%

slaagpercentage: 18,75%

5
11

1

slaagpercentage: 34,29%

9 mannen

32
35
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2016-2017

27

6

DUBBELINTERVIEW
MINISTER VAN JUSTITIE

KOEN GEENS
&

VOORZITTER VAN SAM-TES
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JAN DE MEUTER

In het tijdschrift De Gerechtsdeurwaarder verscheen een dubbelinterview met justitieminister Koen Geens
en de voorzitter van SAM-TES Jan De Meuter. Aanleiding was de goedkeuring van de elektronische betekening, opgenomen in Potpourri III, in april 2016. Het resultaat was een boeiend gesprek over de digitalisering van justitie, de baten en kosten ervan, de rol van de gerechtsdeurwaarders en de samenwerking
tussen de beroepsorganisatie en het beleid.
Gezien de rode draad in 2016 onmiskenbaar het digitaliseringsproces was, worden hieronder een aantal
passages uit dat interview hernomen.
Met de e-betekening wordt een belangrijke stap gezet richting de digitalisering van justitie. Wat verwacht u
van de uitrol van dat systeem?
KG: Mijn droom is dat iedereen een authentiek digitaal adres op zijn of haar identiteitskaart krijgt. Ik hoop
dat de e-betekening dat proces mee versnelt. Ik denk ook dat we ons in een eerste fase tot bedrijven zullen
moeten beperken. Met fysieke personen zullen we niet zo snel kunnen starten.
Het betekeningsplatform dat aan de e-betekening is gekoppeld, is heel belangrijk. Stel, je wil betekenen
aan iemand op een bepaald adres in Oudenaarde. Het betekeningsplatform dispatcht de betekening die in
het systeem wordt ingevoerd naar een bepaalde gerechtsdeurwaarder die in de buurt woont en die op dat
ogenblik beschikbaar is. Vervolgens vindt de betekening plaats. Dat gebeurt niet noodzakelijk elektronisch,
vaak zal de gerechtsdeurwaarder nog naar het adres in kwestie moeten gaan om de betekening te doen.
Nadien laat hij via het platform weten dat hij de betekening gedaan heeft, en komt er in het dossier van het
parket dat de betekening gevraagd heeft, een betekeningsbewijs terecht dat dat aantoont.
Het betekeningsplatform biedt grote voordelen. Zo moet het parket vandaag, wanneer het een niet te
lokaliseren persoon dagvaardt, aan zichzelf betekenen, via een gerechtsdeurwaarder. Via de e-betekening
en het betekeningsplatform zal dat voortaan veel sneller, efficiënter en goedkoper gaan.
JDM: Dit project past inderdaad in het beleid van de minister om de kosten van justitie te drukken en de
werking efficiënter te maken. Aan de gerechtsdeurwaarders werd gevraagd om te besparen bij de betekeningen in strafzaken. Als loyale partner van justitie hebben wij nagedacht over hoe we van dit nadeel een
voordeel konden maken. Het resultaat van deze oefening is de elektronische betekening geworden, die nu
in zowel burgerlijke als strafzaken wordt uitgerold.

JDM: Eerst en vooral heeft de wetgever voorzien dat de keuzevrijheid blijft. Het is aan de gerechtsdeurwaarder om de meest aangewezen weg van betekenen te kiezen. In strafzaken zullen de betekeningen bij
voorkeur op een digitale manier gebeuren, omdat de gerechtsdeurwaarder er louter moet voor zorgen
dat iemand op de meest efficiënte manier kennis krijgt van een uitspraak van de rechtbank of voor de
rechtbank wordt gedagvaard.
In burgerlijke zaken hebben we meestal de verantwoordelijkheid voor een deel van de inhoud van het
exploot en moeten we dikwijls procedurele beslissingen nemen. Hierin is onze rol van bemiddelaar erg
belangrijk. Ik verwijs daarbij naar de nieuwe procedure voor de inning van onbetwiste geldschulden. Volgens de laatste cijfers wordt bijna 50 procent van de dossiers opgelost buiten de rechtbanken om, door
ons plaatsbezoek, ons persoonlijk contact en onze rol als bemiddelaar.
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Door de elektronische betekening zal de gerechtsdeurwaarder niet altijd meer ter plaatse komen, terwijl persoonlijk contact net de sterkte uitmaakt van het beroep. Hoe kan de digitalisering enerzijds gerijmd worden
met het persoonlijk contact anderzijds?

“Stilstaan is niet achteruitgaan,
maar verdwijnen”

Er wordt geopperd dat de digitalisering jobs zal doen verdwijnen, omdat supercomputers sneller en accurater kunnen werken. Hoe kunnen supercomputers op vlak
van justitie de wereld veranderen, denkt u?
KG: Ik heb niet de indruk dat er door de automatisering vandaag niet genoeg
werk is. In heel veel beroepen is er net een tekort aan mensen. Automatisering
laat toe om de focus te leggen op de essentiële zaken. De plaatsafstap bijvoorbeeld kan wellicht met veel meer aandacht gebeuren dan vandaag en daar heeft
de maatschappij zonder twijfel veel bij te winnen. Veel magistraten en advocaten
zijn vandaag bang van artificiële intelligentie. Maar doordat computers en informaticasystemen allerlei dingen kunnen doen die voor ons routineus zijn, kunnen
wij ons toeleggen op de moeilijke zaken en die zorgvuldiger, vanuit hun precedentswaarde, bestuderen en uitspreken. Dat is onvoorstelbare vooruitgang.
JDM: Uiteindelijk zijn wij als gerechtsdeurwaarder een leverancier van diensten.
Op het ogenblik dat je als leverancier van diensten je meerwaarde niet meer kan
bewijzen, word je gewoon weggevaagd. Men zegt vaak: stilstaan is achteruitgaan, maar dat klopt niet: stilstaan is verdwijnen.

20 / JAARVERSLAG NATIONALE KAMER / DUBBELINTERVIEW

Hoe kunnen we ons op die digitale vernieuwing voorbereiden, hoe kunnen we erop
anticiperen?
JDM: Wij als gerechtsdeurwaarders kunnen ons voorbereiden door onszelf te
blijven heruitvinden en nieuwe projecten uit te denken vooraleer het voor iedereen een evidentie is. Door vernieuwend te zijn, door in te zetten op competenties en opleiding willen we volop meesurfen op de digitale tsunami die volgens
mij nog maar net op gang aan het komen is.
KG: De mensen moeten zich realiseren dat je vooruitgang niet kunt tegenhouden. Je kunt vooruitgang zelfs achteruitgang vinden. Maar ze heeft altijd haar
eigen dynamiek. En de goede dingen blijven over. De televisie zal waarschijnlijk
overblijven, maar misschien vallen andere zaken zoals Facebook of Twitter er wel
tussenuit.
JDM: Ik denk inderdaad dat wij als gerechtsdeurwaarders, net als een goede film
op de televisie, altijd wel zullen blijven bestaan op een of andere manier. Niet
alleen door vernieuwing te omarmen, soms met lange tanden, maar ook door ze
mee te creëren, en dat kan alleen maar lukken als iedereen overtuigd is om ook
die richting uit te gaan.

Hoe ervaart u als minister de samenwerking met de gerechtsdeurwaarders?
KG: Ik ervaar de samenwerking met de juridische beroepen in het algemeen als zeer gunstig, omdat dat
mensen zijn die zelfstandig zijn en hun verantwoordelijkheid nemen. In dit geval is het nog straffer, omdat
zij op informatica-technisch vlak verder stonden dan justitie zelf. Om die reden hebben wij met de juridische vrije beroepen een win-win-pact gesloten op het vlak van informatica en technologische vernieuwing. Dat laat ons toe samen een aantal zaken op te bouwen die veel beter werken nu zij ons helpen. Een
mooi voorbeeld daarvan is het platform onbetwiste geldschulden. Dat heeft veel tijd en energie gekost van
de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders en het kenniscentrum, maar het werkt wel.
JDM: Dat is voor onze beroepsgroep trouwens niet altijd evident, ook vanuit financieel oogpunt. Bijvoorbeeld de nieuwe procedure onbetwiste geldschulden: men houdt verkeerd voor dat deze procedure voor
de gerechtsdeurwaarder een positief financieel verhaal is. Deze procedure kan voor de gerechtsdeurwaarder in deze zaken tot een omzetverlies leiden van tussen de 23% en 51%. Maar we zien dit als een
investering om mee aan de basis te kunnen liggen van nieuwe ontwikkelingen.
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7

DE POP-UPGERECHTSDEURWAARDER

Wie het woord pop-up leest, denkt wellicht aan een horecazaak of een winkel die tijdelijk ergens opduikt
om daarna weer te verdwijnen. In het project van de pop-upgerechtsdeurwaarder is het ook de bedoeling
dat een gerechtsdeurwaarder, een kandidaat of een stagiair opduikt in een organisatie die zich bekommert
om mensen in kwetsbare situaties, zoals een sociaal restaurant of een mamaclub, om er dan gratis advies
te geven aan mensen die daar behoefte aan hebben. Maar het is niet de bedoeling dat hij of zij opnieuw
verdwijnt. Integendeel zelfs, het woord pop-up wordt in dit project gebruikt in de zin van ‘als paddenstoelen uit de grond schieten’.
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De aanleiding voor het opzetten van dit project was een vraag van verschillende leden van het korps. Omdat zij zowat dagelijks in contact komen met mensen in financieel kwetsbare situaties, hebben zij een goed
beeld van de omvang van de schuldenproblematiek maar ook van de manieren waarop mensen opnieuw
financieel gezond kunnen worden. Omdat weinig mensen zelf spontaan naar een gerechtsdeurwaarder
zullen stappen om advies in te winnen, besloten we om naar hen te gaan. Meer bepaald naar organisaties,
zoals sociale restaurants en buurthuizen, waarin ze vertrouwen hebben. Het project startte in sociaal restaurant De Harmonie in Brussel-Noord en breidde al snel uit naar acht Brusselse organisaties. Eenmaal per
maand, op een welbepaald moment, gaan twee gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders
of stagiairs langs. Belangrijk is dat het steeds om dezelfde personen gaat, want vertrouwen staat in dit
project centraal. Het sociale, bemiddelende aspect van de rol van de gerechtsdeurwaarder wordt vaak te
weinig belicht, dit project zet het in de schijnwerpers.
Enkele gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders en stagiairs hebben zich hier afgelopen
jaar belangeloos voor ingezet. Ze boden een luisterend oor voor al wie vragen had en zochten samen met
hen naar oplossingen. Het project, dat beperkt is tot Brussel, blijkt erg succesvol. In een tweede fase wordt
het project uitgebreid naar Antwerpen, waar samen wordt gewerkt met het family justice center.

HELDERE RECHTSTAAL:
BETROKKENHEID VAN HET BEROEP

8

De parlementaire initiatieven en doctrinale werkzaamheden die betrekking hebben op de vereenvoudiging van de rechtstaal getuigen de laatste jaren van de noodzaak om méér inspanningen te leveren, gelet
op de huidige situatie die duidelijk beneden peil blijft.

Hoewel vereenvoudiging niet hoeft gelijk te staan aan vulgarisering, blijft een beter begrip van justitie in
hoofde van het publiek in wiens voordeel het justitieel apparaat werd opgericht, een hoofddoelstelling, die
alle actoren van de gerechtelijke wereld indachtig moeten zijn.

Het beroep van gerechtsdeurwaarder is hier geen uitzondering op, des te meer omdat het dagelijks in
rechtstreeks contact treedt met de rechtsonderhorige. In dat opzicht moet de gerechtsdeurwaarder informatie verschaffen aan bijvoorbeeld de bestemmeling van een exploot over de draagwijdte en de juridische
gevolgen van dergelijke akte.
Om deze informatieverplichting te kunnen optimaliseren, worden verschillende invalshoeken bekeken:
verduidelijking en vereenvoudiging van de terminologie die wordt gebruikt in de akten, een meer volledige
juridische informatie en minder formalisme, en dit alles op een meer geüniformiseerde wijze.

Deze denkoefening wordt echter geruggesteund en gestimuleerd door de inspanningen die op politiek
vlak1 worden geleverd, en waar het beroep steeds bijzonder aandachtig voor blijft.

1

Algemeen kunnen we bij wijze van voorbeeld verwijzen naar het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 43 van het Gerechtelijk Wetboek en ter bevordering van een begrijpelijke rechtstaal, Parl. St. Kamer., buitengew. zitt. 2003, n° 51/0158; het voorstel van resolutie
over een duidelijkere en begrijpelijkere rechtstaal, Parl. St. Kamer, gew. zitt. 2007-2008, n° 52/1340 of nog het wetsvoorstel tot
invoeging in het Gerechtelijk Wetboek van een artikel 46bis waarbij de verplichting wordt opgelegd om in elke akte van kennisgeving
of betekening van een vonnis de termijn te vermelden waarbinnen tegen dat vonnis kan worden opgekomen, Parl. St. Kamer., gew.
zitt. 1994-1995, n°48/962-4 (bepaling aangenomen, maar nooit in werking getreden). Meer specifiek voor het beroep onthouden we
het wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de informatie over de kosten van gerechtsdeurwaarder, Parl.
St. Kamer., gew.zitt., 2014-2015, n° 0833/001 of nog het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 43 van het Gerechtelijk Wetboek en ter
bevordering van een begrijpelijke rechtstaal, Parl. St. Kamer, gew.zitt., 2014-2015, n° 0970/001 dat in het bijzonder de leesbaarheid
van de exploten gerechtsdeurwaarders wil verbeteren – met name de betekening van een gedinginleidende akte en een rechterlijke
beslissing.
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Het betreft uiteraard een werk van lange adem dat diepgaande wijzigingen met zich zal brengen, en dat
enkele gewoontes en gevestigde beroepspraktijken op losse schroeven zal zetten. Dit betekent dat, hoe
dieper de basisbeginselen in het beroep geworteld zijn, hoe meer tijd het zal vergen om tot een daadwerkelijke hervorming ervan te komen.

Hetzelfde kan gezegd worden voor enkele ontwikkelingen in de rechtspraak inzake deze problematiek,
die voor een zekere versnelling van de werkzaamheden zorgen en waarbij de rechterlijke beslissingen ook
steeds meer invloed zullen hebben op de geldigheid van de betekende akten.
In dat kader heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zowel in strafzaken2 als in burgerlijke
zaken3, specifiek gesteld dat “het gebrek aan duidelijke, betrouwbare en officiële informatie over de rechtsmiddelen, vormvereisten en beroepstermijnen ten aanzien van de verzoeker hebben diens recht op toegang
tot de rechter geschonden, zoals het wordt gewaarborgd door artikel 6, §1 van het Verdrag 4”. Dit betekent
dat de rechtsonderhorige deze informatie moet ontvangen via het exploot van betekening. Meerdere nationale jurisdicties zijn zich onder Europese invloed dit standpunt gaan toe-eigenen5, waardoor de noodzaak
om snel tot een daadwerkelijke hervorming te komen op dit vlak nog meer in de verf wordt gezet.
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Op deze manier werden de interne werkzaamheden weer opgestart, na een zekere periode van inactiviteit
sedert het initiatief tot hervorming werd opgezet in 2004 in partnership met de Federale Overheidsdienst
Justitie. Deze heractivering geschiedde onder de vorm van verschillende werkgroepen samengesteld uit
gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders, juristen (waarvan enkele met expertise inzake
duidelijke rechtstaal) en taalkundigen. Zij zullen proberen om de inhoud van de exploten zo leesbaar, helder en volledig mogelijk te maken om zo op kleine schaal toch te kunnen bijdragen aan een verbetering
van de toegang tot justitie.
De betrokkenheid van het beroep tekent zich dan ook niet alleen vandaag af, maar ook in de nabije toekomst, aangezien de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders zich zeer recent bereid heeft verklaard
op een actieve manier bij te dragen aan het meerjarenplan 2017-2020 van de Hoge Raad voor Justitie.
Concreet wil dit plan - genaamd ‘Krokusplan’ - de positieve dynamiek binnen justitie kracht bijzetten om zo
de dienstverlening ten gunste van de burger te verbeteren en diens vertrouwen in justitie te vergroten.
Hiertoe wil dit orgaan onder andere waken over een duidelijk en begrijpelijk taalgebruik in de gerechtelijke
wereld, een onderwerp waaraan de gerechtsdeurwaarders graag het resultaat van hun eigen denkoefening zouden willen bijbrengen.

2

EHRM 24 mei 2007, Da Luz Domingues/België ; EHRM 1 maart 2011, Faniel/België.
EHRM 31 januari 2012, Assunção Chaves/Portugal.
4
Vrije vertaling.
5
Brussel 16 november 2012, T. Strafr., 2013, pp. 322-324; Rb. Luik, 2 september 2014, J.L.M.B., 2015, p. 123.
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DE GERECHTSDEURWAARDER
IN EUROPA

9

Om de Belgische gerechtsdeurwaarders de best mogelijke vertegenwoordiging te kunnen bieden, profileert de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders zich op Europees vlak op twee verschillende fronten:
via de Europese Kamer van Gerechtsdeurwaarders (EKG) enerzijds, en de Internationale Unie van Gerechtsdeurwaarders (UIHJ) anderzijds. Hierna volgt een overzicht van de meest recente ontwikkelingen die
zich het voorbije jaar bij beide organisaties hebben afgespeeld.
A. EUROPESE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS (EKG)
Sedert de oprichting ervan in 2012, behoort België tot de stichtende leden van de Europese Kamer. Deze
Kamer kende een bijzondere snelle uitbreiding met zeven effectieve leden. Daarna volgden nog enkele
nieuwe aansluitingen: twee zogenaamde observerende leden en een daadwerkelijke aansluiting.
Bij de vele projecten die door haar werden verwezenlijkt, kunnen we het project “Exécution judiciaire en
Europe” (Gerechtelijke uitvoering in Europa) vernoemen, wat de oprichting van een Europese gids van gerechtsdeurwaarders1 heeft mogelijk gemaakt. Daarnaast vermelden we ook het project “e-justice signification” (e-justice betekening) dat een systeem wilde aanbieden waarbij akten tussen gerechtsdeurwaarders
kunnen worden uitgewisseld in het kader van de Verordening n° 1393/2007 inzake de betekening en de
kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken. Ook het project “European judicial officers’ e-learning” geven we graag mee. Hierbij worden enkele
e-learning-modules aangeboden over de Europese regelgeving, relevant voor de gerechtsdeurwaarders2.
Er werd het voorbije jaar vooruitgang geboekt in het kader van de volgende vier projecten :
EUROPEES PROJECT VOOR DE VORMING VAN DE GERECHTSDEURWAARDERS EN HET
GERECHTSPERSONEEL

Deze modules hebben het voor (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders van verscheidene Europese landen
mogelijk gemaakt zich naar Luxemburg, Frankrijk of België te verplaatsen om zich te verdiepen in bepaalde zaken die de gerechtelijke samenwerking bevorderen – of dit nu op burgerlijk, handelsrechtelijk, familierechtelijk of strafrechtelijk vlak is. De opleidingen werden aangevuld met praktijkgevallen, er werden
standpunten uitgewisseld, goede praktijken in het kader van de betreffende onderwerpen besproken en
er werd een bezoek gebracht aan de hoven en rechtbanken.
1
2

https://e-justice.europa.eu/content_european_judicial_atlas_in_civil_matters-321-fr.do.
http://www.europe-ejl.eu/.
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Dit project, dat gesubsidieerd wordt door de Europese Commissie, wil de grensoverschrijdende samenwerking tussen de betreffende gerechtelijke actoren vergemakkelijken via verschillende uitwisselingsmodules.

PROJECT “FIND A BAILIFF II” (VIND EEN GERECHTSDEURWAARDER)
In de geest van continuïteit na de Europese gids van gerechtsdeurwaarders die een overzicht biedt van de
gerechtsdeurwaarders van Frankrijk, België, Luxemburg, Hongarije en Polen, wil dit project op termijn de
grensoverschrijdende samenwerking tussen alle betrokken partijen in een burgerlijke procedure in Europa
versterken en de toegang tot de rechter voor de Europese burgers en ondernemingen vergemakkelijken
door deze gids uit te breiden naar Europese landen die momenteel nog geen partner zijn.
Deze gids zal vervolgens in zijn geheel worden opgenomen op het e-justice-portaal van de Europese Commissie en zal een belangrijke rol spelen in het kader van de verordening inzake het Europees bevel tot
conservatoir beslag op bankrekeningen.
PROJECT “COURT DATABASE II”
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Met het oog op de actualisering van de Europese Justitiële Atlas (die de coördinaten van de verschillende
bevoegde autoriteiten in de lidstaten voor elk Europees instrument ter beschikking stelt), werd voorzien
dat de Europese Kamer de elektronische contactgegevens van de gerechtsdeurwaarders bevoegd in Europa aanlevert op basis van de werkzaamheden in het kader van het project “Find a Bailiff II”, dat hierboven
besproken werd.

PROJECT “ÉTUDE COMPARATIVE SUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT EUROPÉEN BRUXELLES I
BIS” (VERGELIJKENDE STUDIE INZAKE DE TOEPASSING VAN DE BRUSSEL I BIS-VERORDENING)
Dit project startte in januari 2016 en wordt geleid door de EKG, bijgestaan door de Raad van de Notariaten
van de Europese Unie (CNUE) en het Opleidingsinstituut van de Portugese gerechtsdeurwaarders (ISCAL).
Deze studie wil de praktijk rond de Brussel I bis-Verordening in negen lidstaten van de Europese Unie in
kaart brengen, en wil naast een studieverslag ook praktijkfiches opstellen om zo meer wederzijds begrip te
ontwikkelen tussen de gerechtsdeurwaarders en/of de notarissen van de lidstaten. Daarnaast wil de studie
ook het gebruik van dit Europees rechtsinstrument vergemakkelijken.

B. INTERNATIONALE UNIE VAN GERECHTSDEURWAARDERS (UIHJ)
2016 was een bijzonder jaar voor de UIHJ. In juli besloot ze een Europese vleugel op te
richten (de UEHJ) onder de vorm van een internationale vereniging zonder winstoogmerk.
Vandaag telt ze 25 lidstaten. Als stichtend lid van de UIHJ is België uiteraard lid.
De doelstellingen zijn o.a. de volgende: de ontwikkeling, de promotie en de vertegenwoordiging van het beroep van gerechtsdeurwaarder bij de verschillende lidstaten van de
EU en de instellingen van de Europese Unie, de versterking van de samenwerking tussen
de verschillende beroepen die een band hebben met de juridische wereld, en meer specifiek, met het beroep van gerechtsdeurwaarder.
Het uitvoerend comité van deze substructuur heeft voor het eerst vergaderd in januari
2017. Vooral de realisatie van het Stobra-project, waarvan de werkzaamheden aanvankelijk zijn gestart onder de auspiciën van de UIHJ, werd toen besproken. In het kader van dit
project worden de beste praktijken op het niveau van de Europese gerechtsdeurwaarder
- waaronder de tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen - geschetst, om zo enkele
aanbevelingen te kunnen voorstellen aan de lidstaten en de Europese instellingen.

Dit project zou worden afgesloten door een colloquium dat nog dit jaar zou worden gehouden en waarbij de besluiten ingevolge de werkzaamheden van elke opgerichte werkgroep worden voorgesteld.
We willen nog opmerken dat het luik inzake het onroerend beslag werd geleid door de
Belgische Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, en waarbij werd vooropgesteld
een “witboek” van geharmoniseerde regels op te stellen.
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Zo werden voor het Stobra-project zeven thema’s voorgesteld: het onroerend beslag, de
betekening van akten, de vermogenstransparantie, de vaststellingen, de opleiding, de informatietechnologieën en de invordering van schulden.

Voortaan presenteren de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders en SAM-TES de solvabiliteitsbarometer van de gerechtsdeurwaarder. Deze cijfers komen
uit het CBB. Deze data bezorgen beleidsmakers, pers en
publiek een beeld over de omvang en de evolutie van de
schuldenlast in België, en vormen zo een extra hulpmiddel in de bestrijding van de schuldproblematiek.
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WAT IS HET CBB?
In 2011 werd het CBB opgericht door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders met het oog op de elektronische centralisering van alle beslagberichten en procedures van collectieve schuldenregeling.
Het CBB is een unieke databank van gegevens die, mits
correcte interpretatie, toelaat een beeld te vormen van
de solvabiliteit van een schuldenaar. Hierdoor kan een
gerechtsdeurwaarder snel en accuraat oordelen of een
bepaalde uitvoeringsmaatregel al dan niet opportuun is.
Met meer dan 10 miljoen opzoekingen per jaar is het
CBB een geslaagd voorbeeld van digitale justitie. Bovendien verbindt deze databank diverse instellingen en
beroepsgroepen. Zo zijn onder meer het notariaat, de
OVB, de FOD Justitie, de FOD Financiën en de schuldbemiddelaars geconnecteerd met het CBB en maken deze
er gebruik van bij de uitvoering van hun taken.
Bovendien voorzag de wetgever expliciet een rol als beleidsinstrument voor het CBB: het laat immers toe om
statistieken te verzamelen zodat de overheid haar armoedebeleid gerichter kan uitwerken.

“Omdat gerechtsdeurwaarders dagelijks in contact komen met gezinnen en bedrijven, houden zij
als geen ander de vinger aan de pols. Het CBB
laat hen toe om hun maatschappelijke rol als
bemiddelaar voluit te vervullen.”
Voorzitter van SAM-TES Jan De Meuter:

10
SOLVABILITEITSBAROMETER
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ANALYSE
De hieronder voorgestelde statistieken die uit het CBB werden afgeleid zijn gekozen omdat zij het DNA van
deze databank vormen en (zonder al teveel in de technisch-juridische details te treden) een bijzonder licht
werpen op de schuldenlast in België.
EERSTE VASTSTELLING
In het eerste trimester van 2016 waren er 806.819 meerderjarigen, van de 8.982.329 die in België woonden1, opgenomen als schuldenaar in het CBB. 11% van de meerderjarige Belgische bevolking was met
andere woorden in het begin van het voorbije jaar het voorwerp van een invorderingsprocedure. Deze
procedure kon zowel individueel (bevel tot betalen, uitvoerend beslag, loondelegatie of overdracht van
schuldvordering) dan wel collectief (collectieve schuldenregeling) zijn.
In dezelfde periode2 was dit percentage iets hoger voor de zelfstandigen (15%), maar de helft lager (6%)
wat betreft de bedrijven.
TWEEDE VASTSTELLING
Zowel qua aantal schuldenaren (alle categorieën samen) als qua aantal berichten van bevel tot betalen
(roerend en onroerend) die in het CBB voorkomen in de loop van 2016, stellen we vast dat er zich een
constante aftekent, die wijst op een relatieve stabiliteit. Het is inderdaad zo dat in de voorbije twaalf maanden de hoeveelheid partijen die schuldenaar zijn en de hoeveelheid berichten van bevel tot betalen, niet
gestegen noch gedaald is.
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De berichten van roerend en onroerend uitvoerend beslag stegen daarentegen aanzienlijk: +27% voor
natuurlijke personen, +19% voor vennootschappen en +18% voor bedrijven.
Wanneer we de analyse verder doortrekken en het aantal vermelde schuldenaren bekijken in verhouding:

•
•

tot het aantal berichten van bevel tot betalen, dan zien we dat voor zowel natuurlijke personen als
bedrijven of zelfstandigen, er gemiddeld 1 à 2 bevelen tot betalen op hun naam staan;
tot het aantal berichten van uitvoerend beslag (roerend en onroerend) en derdenbeslag (met uitsluiting van de door de FOD Financiën gelegde derdenbeslagen), gemiddeld 1 bericht per schuldenaar aanwezig is.

Deze correlaties maken het mogelijk om het vooroordeel te ontkrachten dat de gerechtsdeurwaarders de
neiging hebben om nodeloos uitvoeringsmaatregelen te nemen tegen een partij.

1
2

Cijfers van de FOD Economie, zie http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/structuur/leeftijdgeslacht/belgie/.
Volgens het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, zie http://www.rsvz.be/nl/statistieken-en-wetgeving.

DERDE VASTSTELLING
Bij een vergelijking tussen het aantal berichten van bevel tot betalen en het aantal beslagberichten3, valt
het meteen op dat de betekening van een bevel niet systematisch leidt tot een beslagmaatregel. De redenen hiervoor zijn meervoudig:
De schuldenaar reageert: deze reactie kan bijvoorbeeld de integrale betaling of een afbetalingsplan inhouden, waarmee de invorderingsprocedure wordt stopgezet of on hold wordt gezet en een beslag (soms
tijdelijk) niet gewettigd is.
De gerechtsdeurwaarder kiest ervoor geen haast te zetten achter de uitvoeringsprocedure: vanwege
de kostenefficiëntie wordt het beslag slechts als uiterste middel ingezet om zo de schuldenaar de mogelijkheid te bieden om de schuld te regelen zonder grote kosten.
Het collectief aspect van het beslag oefent haar invloed uit: wanneer een evenredige verdeling4 of rangregeling5 plaatsvindt,is de persoon die deze uitvoert verplicht6 om voorafgaand het CBB te raadplegen om
eventuele andere schuldeisers (dan degene die het beslag heeft laten leggen) te identificeren om hen
aldus de kans te bieden hun schuldvordering(en) te doen gelden op de opbrengst van dit beslag. De wet
voorziet deze verplichting om de kosten te beperken en aldus wordt een later beslag geheel of gedeeltelijk
overbodig.

De loondelegaties en overdrachten van schuldvordering vertoonden een dalende tendens naarmate 2016
vorderde.

3

Met uitzondering van de berichten van derdenbeslag waarvoor de wet geen voorafgaand bevel tot betalen vereist.
Een procedure die de gerechtsdeurwaarder uitvoert met de opbrengst van de verkoop van beslagen roerende goederen of van een
derdenbeslag.
5
Een procedure die de notaris uitvoert ten gevolge van de verkoop van een beslagen onroerend goed.
6
Art. 1391, §2, 1ste en 2de lid: “Geen uitvoerend beslag, geen procedure van verdeling kan plaatsvinden zonder voorafgaande raadpleging door de ministeriële ambtenaar van de berichten opgesteld met toepassing van de artikelen 1390 tot 1390quater. Te dien
einde vermeldt het exploot van beslag of het proces-verbaal van evenredige verdeling of van rangregeling de dag en het uur waarop
de ministeriële ambtenaar de berichten heeft geraadpleegd of bevat het als bijlage de verklaring die deze gegevens bevat en die is
afgegeven door het bestand van berichten.”
4
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VIERDE VASTSTELLING

AANTAL SCHULDENAARS
In het CBB wordt iemand als een schuldenaar beschouwd vanaf het moment dat er één of meer actieve
berichten op zijn/haar naam staan in het CBB. Dit kunnen berichten van bevel, beslagberichten, berichten
van delegatie, overdacht, protest of collectieve schuldenregeling zijn.
In het vierde kwartaal van 2016 telde België 794.290 schuldenaars in het CBB, wat neerkomt op 8,84%
van alle meerderjarige Belgen. Bij ondernemingen hebben 128.692 (26,74%) bedrijven schulden, bij de
zelfstandigen zijn er 46.230 (11,32%) schuldenaars.
NATUURLIJKE PERSONEN:
KWARTAAL 1 - 2016

806.819 > 8,98%

KWARTAAL 2 - 2016

803.289 > 8,94%

KWARTAAL 3 - 2016

800.401 > 8,91%

KWARTAAL 4 - 2016

794.290 > 8,84%
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VENNOOTSCHAPPEN:
KWARTAAL 1 - 2016

128.451 > 26,69%

KWARTAAL 2 - 2016

128.806 > 26,77%

KWARTAAL 3 - 2016

128.896> 26,79%

KWARTAAL 4 - 2016

128.692 > 26,74%

ZELFSTANDIGEN:
KWARTAAL 1 - 2016
KWARTAAL 2 - 2016
KWARTAAL 3 - 2016
KWARTAAL 4 - 2016

45.431 > 11,12%
45.556 > 11,15%
45.446 > 11,13%
46.230 > 11,32%

BERICHTEN VAN BEVEL
Wanneer een schuldenaar door de rechtbank, of een andere instelling die bevoegd is om een uitvoerbare
titel af te leveren, wordt veroordeeld tot de betaling van een geldsom, kan de gerechtsdeurwaarder bij
hem/haar langsgaan om een bevel te betekenen. Dit kan in de vorm van een bevel tot betalen met oog
op beslag van roerende goederen of in de vorm van een onroerend bevel met oog op het leggen van een
onroerend beslag.
NATUURLIJKE PERSONEN:
KWARTAAL 1 - 2016							833.977
KWARTAAL 2 - 2016							830.316
KWARTAAL 3 - 2016							 839.178
KWARTAAL 4 - 2016							836.095
VENNOOTSCHAPPEN:
KWARTAAL 1 - 2016							
KWARTAAL 2 - 2016							
KWARTAAL 3 - 2016							
KWARTAAL 4 - 2016							

240.553
238.947
236.016
231.211

ZELFSTANDIGEN:
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KWARTAAL 1 - 2016							77.565		
KWARTAAL 2 - 2016							78.125
KWARTAAL 3 - 2016							78.427
KWARTAAL 4 - 2016							78.185

BERICHTEN VAN UITVOEREND BESLAG
Wanneer een schuldenaar niet ingaat op het bevel dat hem werd betekend, kan de gerechtsdeurwaarder
overgaan tot een uitvoerend beslag. Hierbij maakt de gerechtsdeurwaarder een inventaris op van de roerende goederen van de schuldenaar (bv. het meubilair). Deze goederen kunnen worden verkocht om de
schulden aan te zuiveren. De gerechtsdeurwaarder kan ook beslag leggen op de onroerende goederen (v.
de woning) van de schuldenaar. Dit beslag wordt vervolgens gepubliceerd als een bericht van uitvoerend
beslag in het CBB. Het aantal neergelegde berichten komt niet noodzakelijk overeen met een effectieve
verkoop van de goederen. Wanneer de schuldenaar zijn schuld alsnog aflost, wordt de verkoop geannuleerd.
NATUURLIJKE PERSONEN:
KWARTAAL 1 - 2016							 714.113
KWARTAAL 2 - 2016							 726.312
KWARTAAL 3 - 2016							 740.861
KWARTAAL 4 - 2016							 741.254
VENNOOTSCHAPPEN:
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KWARTAAL 1 - 2016							180.374
KWARTAAL 2 - 2016							186.744
KWARTAAL 3 - 2016							190.148
KWARTAAL 4 - 2016							190.219
ZELFSTANDIGEN:
KWARTAAL 1 - 2016							71.977		
KWARTAAL 2 - 2016							72.524
KWARTAAL 3 - 2016							72.964
KWARTAAL 4 - 2016							76.209

BERICHTEN VAN BESLAG ONDER DERDEN
Hierbij wordt rechtstreeks beslag gelegd bij een derde partij die geld verschuldigd is aan de schuldenaar.
Dit kan onder meer de werkgever zijn (beslagbaar deel van het loon*), de rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (vakantiegeld), de bank (bankrekeningen), een huurder of overheidsinstellingen (pensioenen, werkloosheidsuitkering). Zowel gerechtsdeurwaarders als de FOD Financiën kunnen een derdenbeslag leggen.
De FOD Financiën maakt hiervan gebruik indien de verschuldigde directe belastingen of btw niet werden
betaald.
* Bij onbetaalde onderhoudsgelden kan het volledige loon beslagen worden.

KWARTAAL 2 - 2016

KWARTAAL 3 - 2016

5.775

399.306

48.899
5.716

398.228

5.731

384.166

49.192

49.242
5.451

366.826

KWARTAAL 1 - 2016

KWARTAAL 4 - 2016
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49.202

Kleurenlegende:
= Gerechtsdeurwaarders
= FOD Financiën (directe belastingen)
= FOD Financiën (btw)

COLLECTIEVE SCHULDENREGELINGEN
Een schuldenaar (niet-handelaar) met structurele schulden kan via de arbeidsrechtbank toegelaten worden tot de procedure van collectieve schuldenregeling. Hierbij zorgt een schuldbemiddelaar tijdens een
periode van gemiddeld zeven jaar voor de afbetaling van de schulden. Het loon van de schuldenaar wordt
rechtstreeks aan de schuldbemiddelaar gestort, de schuldenaar ontvangt van zijn schuldbemiddelaar leefgeld om te voorzien in zijn dagelijkse behoeften.
Een dossier wordt succesvol afgesloten als de schuldenaar zijn afgesproken regeling correct heeft nageleefd, de eventueel nog openstaande schulden worden dan kwijtgescholden. Zo krijgt de schuldenaar de
kans om met een schone lei te herbeginnen.
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2016

2016

kwartaal 4
2.334

kwartaal 3
1.470

kwartaal 2

kwartaal 1
2.245

1.704

kwartaal 4

kwartaal 3
1.294

2015

1.966

kwartaal 2
1.131

115.630

kwartaal 1

kwartaal 3
119.028

(Deze cijfers bieden een indicatief beeld aangezien de ervaring leert dat niet alle berichten van collectieve schuldenregeling correct uit het CBB worden geschrapt.)

1.420

kwartaal 2
119.313

MET SUCCES AFGESLOTEN DOSSIERS

kwartaal 4

kwartaal 1
119.436

kwartaal 4

kwartaal 3
122.691

2015

121.793

kwartaal 2
122.845

121.790

kwartaal 1

AANTAL BERICHTEN

BERICHTEN VAN DELEGATIE
Bij loondelegatie* verleent de vrederechter machtiging aan een persoon, die recht heeft op een onderhoudsuitkering, om zelf rechtstreeks bij de werkgever van zijn/haar (ex-) echtgeno(o)t(e) het loon (of een
deel ervan) in ontvangst te nemen.
* Loondelegatie is slechts één van de procedures die kunnen worden toegepast om achterstallig onderhoudsgeld of alimentatiegeld
te verkrijgen.

2.006

KWARTAAL 1 - 2015

1.936

KWARTAAL 2 - 2015

1.866

KWARTAAL 3 - 2015

1.772

KWARTAAL 4 - 2015

1.674

KWARTAAL 1 - 2016

1.612

KWARTAAL 2 - 2016

1.493

KWARTAAL 3 - 2016

1.433

KWARTAAL 4 - 2016

BERICHTEN VAN OVERDRACHT

607.177

KWARTAAL 1 - 2015

614.324

KWARTAAL 2 - 2015
KWARTAAL 3 - 2015

613.660

KWARTAAL 4 - 2015

613.871
610.034

KWARTAAL 1 - 2016

600.070

KWARTAAL 2 - 2016

594.111

KWARTAAL 3 - 2016
KWARTAAL 4 - 2016

585.958
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Bij een overdracht is er een overeenkomst tussen twee partijen dat de financiële inkomsten van de schuldenaar worden afgestaan om een onbetaalde schuld te vereffenen. De meest gekende vorm van overdracht is loonoverdracht. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het afsluiten van een krediet. De schuldenaar
verleent dan via een akte de toestemming aan de schuldeiser om zijn loon aan te spreken bij niet-betaling.
Loonoverdracht wordt ook vaak gebruikt bij de aflossing van kredietschulden, zo maken winkels die producten (zoals gsm’s, auto’s, elektrotoestellen, tv’s …) op afbetaling verkopen hier gebruik van.

38 / JAARVERSLAG NATIONALE KAMER / KLACHTEN & SANCTIES

11
KLACHTEN & SANCTIES
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De wet voorziet dat elk tuchtdossier via de nationaal verslaggever dient te passeren om in voorkomend
geval door het directiecomité te worden doorverwezen naar een tuchtcommissie.
In concreto betekent dit dat de nationaal verslaggever kan beslissen een verzoeningspoging te ondernemen op basis van de elementen van een klacht en het verweer van de betrokken (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder. Bij gebreke aan een eventuele verzoening, stelt de nationaal verslaggever een verslag op
aan het directiecomité dat beslist over de gegrondheid van een klacht. Het zal daarbij overgaan tot een
klassering zonder gevolg dan wel een doorverwijzing naar de bevoegde tuchtcommissie met het oog op
een eventuele sanctie.
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STATISTIEKEN M.B.T. DE KLACHTEN

NL

FR TOTAAL 2016

2015

Onontvankelijke klachten

0

1

1

1

Succesvolle verzoening dankzij de nationale
verslaggever

0

1

1

1

Intrekking van de klacht*

1

0

1

1

Klassering zonder gevolg vanwege het directiecomité van de NKGB**

26

21

47

58

Doorverwijzing naar een tuchtcommissie vanwege het directiecomité van de NKGB

3

3

6

12

Doorverwijzing naar een tuchtcommissie na
beroep van de klagende partij**

2

3

5

7

Dossiers in behandeling op 31/12/2016

24

15

39

/

Totaal aantal klachten***

54

41

95

80

*De rubriek “Intrekking van de klacht” heeft betrekking op klachtdossiers die op natuurlijke wijze een oplossing kenden in de loop van de procedure, buiten het kader van een verzoeningspoging om.
** Artikel 537, §2, 2de en 3de lid van het Gerechtelijk Wetboek voorziet in geval van een klassering zonder gevolg door het directiecomité in een beroepsmogelijkheid voor de klager en voor de syndicus onder
wiens bevoegdheid de gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder valt, indien één van deze
personen zich niet kan vinden in de genomen beslissing. Bijgevolg kan een tuchtdossier zowel meegeteld
worden in de rubriek “klassering zonder gevolg vanwege het directiecomité van de Nationale Kamer van
Gerechtsdeurwaarders” als in de rubriek “doorverwijzing naar een tuchtcommissie na beroep van de klagende partij”. Dat is het geval in 5 dossiers in 2016. In dat kader is het ook nuttig te onderstrepen dat de
beroepstermijn (bepaald bij het voornoemd artikel 537) nog niet afgelopen is voor enkele dossiers die in
2016 werden ingediend. De statistieken inzake de verwijzing zullen dan ook nog verder evolueren.
*** Statistieken inclusief de dossiers die hangende waren op datum van 31/12/2015 en afgesloten werden
in 2016.

BEMERKINGEN
De statistieken van 2016 kunnen nog evolueren gezien er eind 2016 nog 39 zaken lopende zijn, dit in het
licht van het gegeven dat hoe later op het jaar het dossier wordt ingediend, hoe groter de kans is dat het
niet meer kan worden afgerond binnen hetzelfde jaar.
Onderstaande tendensen kunnen nog niet bevestigd worden, gezien het aantal dossiers dat in 2016 werd
geopend groter is dan in 2015.
Het aantal klachten dat in 2016 werd geregistreerd vertoont een stijging. Deze is nochtans niet buitensporig en blijft zelfs redelijk gezien de grote hoeveelheid informatieverzoeken die toekomen bij de juridische dienst van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (tussen de 1300 en 1400 per jaar). Aldus
geeft minder dan 10% van deze informatieverzoeken aanleiding tot de indiening van een klacht. In de
meerderheid van de gevallen biedt een volledige, duidelijke en objectieve juridische uitleg de nodige zekerheid omtrent de wettelijkheid en rechtmatigheid van de tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder, en
kan deze bijgevolg een situatie ontmijnen die anders aanleiding zou kunnen geven tot een klachtdossier.
Het respect voor de deontologische en wettelijke regels en de toepassing van good practices door de grote
meerderheid van de gerechtsdeurwaarders verklaart eveneens het relatief lage aantal klachten.
Wat betreft de verzoeningspogingen zien we een status quo. Dit kent haar oorzaak echter niet in een hoge
mislukkingsgraad, doch wel in een minder frequent beroep op deze mogelijkheid aangezien de meeste
dossiers zich hier niet toe leenden, omwille van hun aard of vanwege feitelijke omstandigheden betreffende de grieven van de klager.
In het aantal klasseringen zonder gevolg door het directiecomité doet zich een relatieve daling voor,
terwijl het aantal klachten wel stijgt. Aldus zien we dat er in plaats van 70% van de klachten, nog 50%
wordt geklasseerd, met als voornaamste redenen voor het gebrek aan gegrondheid een van de volgende
aspecten:

•
•

een gebrekkige kennis van het gerechtelijk recht;
een zekere ondoorzichtigheid/verkeerd van de principes die het beroep van de gerechtsdeurwaarder
beheersen;
een gebrek aan informatie vanwege de instrumenterende gerechtsdeurwaarder;
een halsstarrigheid vanwege de klager die tot het uiterste wilt gaan omdat hij zich het slachtoffer van
een onrechtvaardigheid voelt.

Het percentage geklasseerde zaken is geen synoniem voor protectionisme of corporatisme, aangezien
de klagende partij systematisch wordt geïnformeerd over zijn mogelijkheid om beroep aan te tekenen
door middel van een eenvoudig aangetekend schrijven, met een onmiddellijke doorverwijzing naar de
tuchtcommissie tot gevolg. Nochtans kan worden vastgesteld dat dit recht niet vaak wordt uitgeoefend.
Er werden inderdaad slechts 5 dossiers op 47 (oftewel 10%) doorverwezen naar een tuchtcommissie op
initiatief van de klager. Dit toont aan dat deze veelal de genomen beslissing aanvaardt.
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•
•

BESLISSINGEN VAN DE TUCHTCOMMISSIES

NL

Klassering zonder gevolg

14

5

19

4

Sancties

4

2

6

2

Doorverwijzing naar de rechtbank van eerste
aanleg*

4

0

4

2

22

7

29

8

Totaal aantal beslissingen

FR TOTAAL 2016

2015

* Deze zaken zijn nog in behandeling.
BEMERKINGEN

42 / JAARVERSLAG NATIONALE KAMER / KLACHTEN & SANCTIES

Algemeen gesproken zijn alle parameters betreffende de tuchtuitspraken aanzienlijk hoger dan in 2015,
wat aantoont dat de tuchtcommissies op kruissnelheid komen.
Het verschil tussen het aantal dossiers dat in 2016 aanleiding gaf tot een uitspraak van een tuchtcommissie (29 dossiers) en het aantal klachtendossiers dat in 2016 werd opgestart en waarbij een
tuchtcommissie werd gevat (weze het door het directiecomité of de klager) (11 dossiers) kan worden
verklaard door het aantal dossiers dat op 31/12/2015 nog niet definitief was afgesloten: ofwel liep de beroepstermijn nog en werd in 2016 beroep aangetekend, ofwel werd door het directiecomité besloten tot
doorverwijzing naar de tuchtcommissie in 2016. Het gevolg is dat deze gegevens werden meegerekend in
de statistieken van 2016.

Ter herinnering, er bestaan verschillende tuchtsancties, die te verdelen zijn in lagere en hogere tuchtstraffen.
LAGERE TUCHTSTRAFFEN*

2016

Terechtwijzing

5

Blaam

1

Tuchtrechtelijke geldboete**

1

Uitsluiting uit de algemene vergadering en de raad van de arrondissementskamer, de
algemene vergaderingen en het directiecomité van de NKGB, de tuchtcommissie en
de benoemingscommissie, gedurende ten hoogste vijf jaar de eerste maal, en tien jaar
in geval van herhaling.

0

Verbod tot het verrichten van plaatsvervangingen gedurende ten hoogste zes maanden de eerste maal, en twaalf maanden in geval van herhaling.

0

* Deze straffen kunnen worden uitgesproken door de tuchtcommissie of de rechtbank van eerste aanleg
gevat in graad van beroep.
** Deze boete varieert van 250 tot 5.000 EUR, wordt in de Schatkist gestort en kan gecumuleerd worden
met een andere tuchtstraf.
Het kleine verschil tussen het aantal dossiers waarin een tuchtsanctie werd uitgesproken door de tuchtcommissie (6 – zie vorige tabel) en het totale aantal tuchtsancties (7) wordt verklaard door het feit dat in
één tuchtdossier een tuchtsanctie werd gecumuleerd met een boete.
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Het voorbije jaar werden geen hogere tuchtstraffen (preventieve schorsing, tuchtrechtelijke geldboete
van 5.000 tot 25.000 EUR, schorsing, afzetting of het verbod tot het verrichten van plaatsvervangingen
gedurende meer dan 12 maanden tot levenslang) uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg die
o.b.v. artikel 546 van het Gerechtelijk Wetboek bevoegd is.
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PROFIEL
VAN HET BEROEP

AANTAL GERECHTSDEURWAARDERS, KANDIDATEN EN STAGIAIRS IN BELGIË

GERECHTSDEURWAARDERS

KANDIDAATGERECHTSDEURWAARDERS

531

517

559

556

546

536

2011

2012

2013

2014

2015

2016

335

366

345

344

351

363

2011

2012

2013

2014

2015

2016

134

168

215

260

251

265

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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(actieven)

STAGIAIRGERECHTSDEURWAARDERS

AANTAL KANTOREN IN BELGIË

322

321

308

325

301

308

2011

2012

2013

2014

2015

2016

KLEURENLEGENDE
= gerechtsdeurwaarders

= kandidaat-gerechtsdeurwaarders

= stagiair-gerechtsdeurwaarders

ENKELE CIJFERS UIT 2016

BENOEMINGEN

2

VERNIETIGING VAN BENOEMING

3

ONTSLAG

1

OVERLIJDEN

5

AANTAL NIEUWE KANDIDAAT-GERECHTSDEURWAARDERS

6 vrouwen (1 FR & 5 NL)
11 mannen (5 FR & 6 NL)

AANTAL NIEUWE STAGIAIR-GERECHTSDEURWAARDERS

44 (24 NL + 20 FR)

VERHOUDING MANNEN / VROUWEN IN HET BEROEP

80
158

205

156

56,5%

59%

109

15%
85%

43,5%

TAALREGIME OP NATIONAAL NIVEAU

215

321

40% FR 60% NL

138

225

38% FR 62% NL

110

155

41,5% FR 58,5% NL

41%
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456

KLEURENLEGENDE
= gerechtsdeurwaarders

= kandidaat-gerechtsdeurwaarders

= stagiair-gerechtsdeurwaarders

GEMIDDELDE LEEFTIJD
(Percentages berekend per doelgroep, voorbeeld: 66% van alle stagiairs is tussen de 20-29 jaar oud.)

23 (6%)
7 (2,6%)

80 (30%)
176
(66%)

67 (12,5%)

39 (11%)

5 (1,4%)

138
(38%)

208
(39%)

200
(37%)

157
(43%)

61 (11%)
20-29 jaar

30-39 jaar

40-49 jaar

50-59 jaar

60-69 jaar

130

> 20 JAAR

15 - 20 JAAR

10 - 14 JAAR

5 - 9 JAAR

0 - 4 JAAR

> 40 JAAR

30 - 40 JAAR

20 - 29 JAAR

10 - 19 JAAR

5 - 9 JAAR

34

36

47

54

59

91

97

115
52
0 - 4 JAAR
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189

ANCIËNNITEIT OP NATIONAAL NIVEAU

> 70 jaar

2
4

8

12

13

14

15

18

21

25

23

28

33

34
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LUXEMBURG

EUPEN

NAMEN

WAALS-BRABANT

HENEGOUWEN

LUIK

BRUSSEL

LIMBURG

LEUVEN

WEST-VLAANDEREN

OOST-VLAANDEREN

ANTWERPEN

49

49

52

59

60

61

61

64

97

96

AANTAL PER GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT

SOCIAAL-ECONOMISCHE
BAROMETER

BEVOLKINGSCIJFER - ARMOEDERISICO
cijfers van de FOD Economie

2012

2013

2014

2015

2016

< 18 jaar

2.245.635

2.258.716

2.268.745

2.277.158

2.285.581

18-64 jaar

6.865.841

6.881.713

6.887.933

6.901.298

6.919.768

> 65 jaar

1.924.472

1.959.125

1.993.838

2.030.588

2.062.561

50 / JAARVERSLAG NATIONALE KAMER / SOCIAAL-ECONOMISCHE BAROMETER

% VAN DE BEVOLKING ONDER DE ARMOEDEGRENS 2015 (inkomen 2014)
mannen

vrouwen

totaal

België

14,1

15,6

14,9

0-15 jaar

17,7

17,2

17,4

16 -64 jaar

13,0

15,2

14,1

> 65 jaar

14,5

15,7

15,2

4,4

4,8

4,6

Niet-actief:

22,7

23,5

23,2

- werkloos

42,3

38,8

40,5

- gepensioneerd

13,3

11,6

12,4

- andere

29,5

30,7

30,3

Opleidingsniveau: laag

22,0

26,6

24,5

Opleidingsniveau: gemiddeld

12,6

15,1

13,8

7,1

6,3

6,7

Actief- werkend

Opleidingsniveau: hoog

In België leeft 14,9% van de bevolking in een huishouden dat beschikt over een inkomen dat lager is dan
de armoedegrens. In 2015 lag de armoedegrens op 1.083 euro voor een alleenstaande en op 2.274 euro
per maand voor een gezin bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen (respectievelijk 1.085 euro
en 2.279 euro per maand in 2014). De cijfers voor 2016 zijn nog niet gekend.

AANTAL PROTESTAKTEN*
cijfers uit het centraal bestand van berichten (CBB)

aantal

publicatie

%

opheffing

%

2011

9.268

4814

52%

4.454

48%

2012

7.190

3.938

54%

3.252

47%

2013

3.590

3.231

90%

359

10%

2014

4.020

3.342

83%

678

17%

2015

3.631

3.581

99%

399

11%

2016

3.344

3.009

90%

472

14%

* Een protestakte is een officiële vaststelling van de niet-betaling van een handelswissel door een gerechtsdeurwaarder.
Indien de schuldenaar niet tijdig betaalt, wordt het protest gepubliceerd bij de griffie van de handelsrechtbank. U kan de
gepubliceerde protesten per onderneming consulteren op www.gerechtsdeurwaarders.be/lnxprotestweb. Indien een
onderneming zijn wisselbrief niet betaalt, kan dit een indicator zijn dat het bedrijf in kwestie het financieel moeilijk heeft.
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REGISTRATIERECHTEN - RECHTEN OP GESCHRIFTEN

2015
2016

REGISTRATIERECHTEN
Artikel 11 uit het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

2012
12.884.750 €

21.931.179,65 €

23.314.283,76 €

22.185.500 €

14.829.175 €

61.372,00 €

Artikels 6 (50 €) & 7 (7,50 €) uit het Wetboek diverse rechten en taksen

239.067,50 €

RECHTEN OP GESCHRIFTEN

69.359 €

2016

2013
79.865 €

2014

2012
84.116 €

2011

*verhoging van 25€ naar 50€ vanaf 1/7/2013

77.522 €
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2015

2011
12.993.450 €

2013*

2014*

cijfers ontvangen van de FOD Financiën -patrimoniumdocumentatie

AANTAL AKTEN INGESCHREVEN IN HET REPERTORIUM DER GERECHTSDEURWAARDERS IN 2016

190.334
West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

Namen

Luik

Limburg

Luxemburg

37.786

64.434
Leuven

Henegouwen

Eupen

Brussel

7.236

58.781
Waals-Brabant

636.837 IN WALLONIË

391.082 IN BRUSSEL

2.092.341

1.064.422 IN VLAANDEREN
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Antwerpen

89.330

141.031

187.060

236.450

256.644

352.348

470.907

cijfers ontvangen van de FOD Financiën -patrimoniumdocumentatie

AANTAL STARTERS & FAILLISSEMENTEN

2016

2015

2012
10.587

2014

2011
10.224

2013

2016
905.908*

2015

2014

FAILLISSEMENTENTEN

9.170

9.762

10.736

11.740

80.408

81.162

2013

2012
72.643

67.938

2011
74.657

( *toestand op 31/12/16)

STARTERS

cijfers van de FOD Economie

DIRECTE BELASTINGEN EN BTW
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cijfers van de FOD Financiën - Inning & Invordering

DB

BTW

totaal

2011

163.062.165,00 €

167.350.001,00 €

330.412.166,00 €

2012

149.971.916,96 €

101.239.569,09 €

251.211.485,90 €

2013

163.664.390,74 €

185.203.518,99 €

348.867.909,73 €

2014

167.464.362,00 €

196.106.161,00 €

363.570.523,00 €

2015

132.128.710,00 €

179.182.208,00 €

311.310.918,00 €

2016

129.443.163,00 €

113.819.505,17 €

243.262.668,17 €

In deze totalen zijn enkel de overschrijvingen begrepen die door de belastingsplichtigen gedaan werden in handen van de
gerechtsdeurwaarder en door deze laatste werden overgemaakt aan de Administratie en in hun IC/PC-systeem geboekt zijn.
Het vermelde bedrag inzake btw is gelijk aan de sommen die op de vervolgde aanslagen werden geboekt gedurende een periode van 4
maanden na de betekening van het dwangschrift.

BELASTINGEN EN BTW
cijfers van de FOD Financiën - Inning & Invordering

300.000
258.264
250.000
220.003
200.000

184.383

216.499
184.503

150.000

100.000

73.169
53.074

33.859

50.000

2012

57.802

2013

2014

= aantal akten met betrekking tot directe belastingen		

2015

26.996

2016

= aantal akten met betrekking tot btw

387.724.000

382.421.000

430.812.000

445.680.000

449.560.000

457.375.000

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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PENALE BOETES
cijfers van de FOD Financiën - Inning & Invordering

