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I.

WOORD VOORAF

De Heer Koen Geens, Minister van Justitie, heeft ons op 7 maart 2018, de opdracht gegeven
een onafhankelijk verslag op te stellen over de toekomst van de gerechtsdeurwaarder, in het
algemeen kader van de modernisering van de gerechtelijke beroepen.
Het opstellen van dit verslag aangaande de modernisering van de functie van
gerechtsdeurwaarder, heeft als bijzonderheid dat dit toevertrouwd werd aan een ere-notaris
(thans ombudsman van het notariaat) en aan een gerechtsdeurwaarder.
Daarenboven dient onze opdracht, naar de wensen van de Minister, in een eerste fase, op
onafhankelijke en persoonlijke wijze uitgevoerd te worden, en in een tweede fase, het
voorwerp uit te maken van een debat over de ideeën in de schoot zelf van het beroep van de
gerechtsdeurwaarder (in de loop van de maanden juli en augustus 2018).
Wij houden eraan de Minister van Justitie te danken om alzo, het beroep de kans gegeven te
hebben om doorheen onze beschouwingen, een persoonlijke visie uit te drukken over de
toekomst van het beroep en kortelings een nieuw debat in de schoot van het beroep
aangewakkerd te hebben.
Tijdens het opstellen van dit verslag, hebben wij ons vrij laten inspireren door opinies en
ideeën die in overvloed aanwezig zijn in de schoot van het beroep zelf en hebben wij
eveneens met aandacht geluisterd naar de juridische en socio-economische spelers in de
maatschappij, die dicht bij de gerechtsdeurwaarders staan. Het is onder meer dankzij deze
bijdragen, dat wij, binnen de strikt bepaalde termijn die ons toegestaan was, onze visie over
de toekomst van het beroep van de gerechtsdeurwaarder, hebben kunnen uiteenzetten. Wij
zijn van mening de taak, die ons opgedragen was door de Minister, met bescheidenheid en
zonder inschikkelijkheid ten aanzien van het beroep, te hebben vervuld. Wij zijn ervan
overtuigd dat dit verslag interessante debatten zal opwekken, zowel wat betreft de
aangesneden onderwerpen als wat betreft de concreet voorgestelde oplossingspistes. Dit zal
hiervan een nuttig werkinstrument maken bij het uitwerken van een politieke visie
betreffende de modernisering van het beroep van gerechtsdeurwaarder.
Doorheen deze gehele nota, hebben wij er de voorkeur aan gegeven om de unieke rol te
benadrukken die de gerechtsdeurwaarder kan spelen, in zijn hoedanigheid van openbaar en
ministerieel ambtenaar, alsmede het potentieel dat zijn functie biedt, wanneer hij zich ten
dienste stelt van de maatschappij en voor het vrijwaren van een billijke rechtsbedeling.
De gerechtsdeurwaarder heeft zich een deel van de openbare macht zien toegewezen, en
dient, steeds een voorbeeld van neutraliteit, van onpartijdigheid en van onafhankelijkheid te
zijn, in de uitoefening van zijn taken.
De voorrechten waarover hij beschikt, mogen de gerechtsdeurwaarder niet beperken in de
uitoefening van zijn wettelijke opdrachten, zonder plaats te laten aan elke vorm van
persoonlijk initiatief, in het belang van de betrokken partijen. De gerechtsdeurwaarder dient
meer te zijn dan een eenvoudige ambtenaar van de uitvoering.
Enerzijds, dient hij een onmisbare speler te zijn gedurende het volledige proces, en dient hij
op te treden als beschermer van de rechten die daarin gewaarborgd zijn. De
gerechtsdeurwaarder treedt op in het belang van een goede rechtsbedeling, hetgeen van
hem, in zijn hoedanigheid van schakel tussen de burger en de rechter, een essentieel element
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in een Rechtstaat maakt1. Hij is de waarborg voor de effectiviteit van de rechten van de
burgers, die hen, doorheen de wetteksten, door de Staat erkend worden.
Natuurlijke schakel tussen de gerechtsacteurs en de rechtsonderhorige, dient hij anderzijds
een verstrekker te zijn van essentiële informatie aan zijn bestemmeling. Het is in deze context
dat de gerechtsdeurwaarder, de enige professional bij het gerecht die in contact komt met de
burger, zijn rol van onpartijdige bemiddelaar dient te spelen. Hij is niet enkel een bode, maar
eveneens van nature een verzoener, een luisterend oor voor zowel de schuldeiser als de
schuldenaar, constant op zoek naar oplossingen voor situaties die onoplosbaar lijken.
Het is dus in het belang van eenieder dat de gerechtsdeurwaarder zich bewust is van zijn
sleutelpositie in de maatschappij en dat hij zich gesteund weet door een efficiënte
professionele organisatie, gericht naar de toekomst. Het is vanuit deze benadering dat wij de
onderhavige nota opgesteld hebben.
In de inleiding, leek het ons belangrijk om het (evolutief) statuut van dit beroep voor te
stellen, teruggaand tot de Oudheid, daar wij er ons bewust van zijn dat de
gerechtsdeurwaarder een miskend beroep is, alhoewel onontbeerlijk en waar men niet
omheen kan, gelet op zijn aanpassingsvermogen aan de sociale context die constant in
verandering is.
Wij hebben, in de eerste titel, het accent gelegd op de opdrachten van de
gerechtsdeurwaarder en de manier waarop deze kunnen verfijnd, geherwaardeerd of
vervolledigd worden, ten aanzien van het belang van de maatschappij. Telkens, worden er
concrete oplossingen voorgesteld.
In de titel 2, is het de professionele organisatie in haar geheel die belicht wordt. De statuten
van de gerechtsdeurwaarder, van de kandidaat-gerechtsdeurwaarder en van de stagiair
worden grondig ter sprake gebracht. Wij hebben eveneens, doorheen het gehele verslag, het
andere facet van het statuut van de gerechtsdeurwaarder uiteengezet. Inderdaad, bovenop
het feit een ministerieel ambtenaar te zijn, oefent hij een vrij beroep uit.
In 2018 betekent dit dat hij, meer dan ooit, een ondernemer en een manager is.
De titel 3 behandelt de huidige en toekomstige betrokkenheid van het beroep in een digitale
tijd, ten dienste van de rechtsonderhorige.
In de laatste titel, behandelen we de Europese context waarin de gerechtsdeurwaarder zijn
opdrachten uitvoert en de nodige samenwerkingsakkoorden sluit met de andere gerechtelijke
en socio-economische acteurs.
Zo het veel gemakkelijker is te schrijven over de toekomst van het beroep van
gerechtsdeurwaarder, dan dit concreet te realiseren, hopen wij toch zo constructief mogelijk
geweest te zijn. Inderdaad, verandering vraagt tijd, inspanningen en eensgezindheid, zowel in
de schoot van het beroep als op het niveau van de politieke wereld.
« Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas »
(Leonardo de Vinci).

1

Arrest Pini en anderen t/Roemenië, E.H.R.M., 22 juni 2004.
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II.

INLEIDING

Alvorens oog te hebben voor de modernisering van het beroep, is het nuttig te analyseren
wat intrinsiek de functie van gerechtsdeurwaarder inhoudt, welk zijn statuut is en de aard
van zijn relatie met de verschillende tussenkomende partijen.
Wij gaan hier niet herschrijven hetgeen anderen reeds schitterend gedaan hebben 2, maar
het lijkt ons evenwel belangrijk de stand van zaken te geven over de meest markante
evoluties van de laatste tien jaren, daar deze zo belangrijk zijn voor de toekomst van de
gerechtsdeurwaarder, zijn statuut en zijn opdrachten. Het handelt enigszins om het
zelfbewust analyseren van de huidige plaats van de gerechtsdeurwaarder, zowel in de
wereld van het gerecht als binnenin de maatschappij.
Tegelijkertijd, in het licht van de beschouwing over de modernisering van de gerechtelijke
beroepen, zullen de elementen die de gerechtsdeurwaarder doen verschillen van de
advocaat en van de notaris, naar voren gebracht worden.
De context alzo uiteengezet zijnde, zal het ons gemakkelijker zijn de zwakke punten, de
ongerijmdheden en de tegenstrijdigheden van de huidige situatie aan te halen, om
constructieve wijzigingen voor te stellen, teneinde aan de maatschappij een functie van
gerechtsdeurwaarder te bieden, die het best beantwoordt aan haar wettelijke
verwachtingen.

A. De gerechtsdeurwaarder is een openbaar en ministerieel ambtenaar
Voor alles, is de gerechtsdeurwaarder een « openbaar ambtenaar3 en een ministerieel
officier »4 die hoofdzakelijk opdrachten vervult, met betrekking tot het uitoefenen van de
openbare macht die hem exclusief voorbehouden is5.
Hij wordt gekwalificeerd als openbaar ambtenaar, of veeleer als openbaar officier6,
omdat hij gelast is met het opstellen van authentieke akten7, die bewijskracht hebben tot
op het ogenblik dat hun valsheid zou bewezen worden in het kader van een procedure in
betichting van valsheid.
Deze kwalificatie beoogt eveneens de inhoud van zijn functie, nauw verbonden met de
soevereine opdrachten die hem toebedeeld zijn : waken over de uitvoering van
2

Zie, bijvoorbeeld G. de LEVAL, F. GEORGES, « Droit Judiciaire – Institutions judiciaires et éléments de compétence », tome
1, 2e Ed., Larcier, 2014, blz. 313 tot 334.
3 Het woord is, naar onze mening, nogal slecht gekozen, vermits dat zo de gerechtsdeurwaarder een deel uitoefent van
het imperium van de Staat (het uivoeren van gerechtelijke beslissingen), doet hij dit onder het zelfstandigenstatuut, en
is hij dus, ten deze titel, geen Staatsambtenaar. Zoals in andere landen, zou deze functie unnen uitgevoerd worden door
een ambenaar (verloond), zoals dat nog niet zolang geleden het geval was in België, met de deurwaarders van de
belastingen, gelast met het uitvoern van de schuldvorderingen, verschuldid aan de Staat.
4 Art. 509, § 1 Ger. Wetb.
5 Deze beschreven in het artikel 519 § 1er Ger. Wetb.
6 Zoals de notaris, de griffier en de ambtenaar van de burgerlijke stand.
7 Art. 509, § 2 Ger. Wetb. dat verwijst naar het artikel 1317 Burg. Wetb.
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gerechtelijke beslissingen en andere uitvoerbare titels. Daarin, oefent hij een functie uit,
verbonden aan de openbare orde, het leven in de maatschappij regelend.
De afdeling wetgeving van de Raad van State, heeft in haar advies gewezen op het
Wetsontwerp dat het statuut van de gerechtsdeurwaarder wijzigt, opgemerkt dat :
« Luidens het ontworpen artikel 510, § 3, 3°, moet de betrokkene, om tot kandidaatgerechtsdeurwaarder te worden benoemd Belg zijn en burgerlijke en politieke rechten
genieten.
In dit verband moet worden gewezen op arrest C-47/08 van het Hof van Justitie van de
Europese Unie van 24 mei 201115 waarin het voorbehouden van het ambt van notaris aan
Belgen strijdig werd geacht met het in het toenmalige artikel 43 van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap (hierna: VEG), thans artikel 49 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU), verankerde recht van
vestiging en waarin werd geoordeeld dat geen beroep kan worden gedaan op het
toenmalige artikel 45 van het VEG, thans artikel 51 van het VWEU, om het ambt van
notaris voor te behouden aan Belgen.
Al kunnen niet alle taken van de gerechtsdeurwaarders met toepassing van de zo-even
vermelde criteria worden beschouwd als taken die een deelname aan de uitoefening van
het openbaar gezag inhouden, toch moet worden vastgesteld dat één van de kerntaken
van de gerechtsdeurwaarders – de tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen, akten
of titels in uitvoerbare vorm – onmiskenbaar de mogelijkheid tot het uitoefenen van
dwang of tot het nemen van dwangmaatregelen inhoudt.…»8.
Deze deelname aan het uitoefenen van de openbare macht, blijkt uit de woorden zelf,
hernomen in de formule van uitvoerbaarheid, aangebracht op de uitvoerbare titels9 ; De
gerechtsdeurwaarader is dus, in hoofdorde (in de uitoefening van zijn monopolietaken)
gelast met de uitvoeringsmaatregelen op de goederen en met de dwang op personen 10.
Bovenop de uitvoeringsmaatregelen die hem toevertrouwd zijn, is de monopolie-activiteit
van de betekening, een activiteit die specifiek, doch rechtstreeks valt onder de
uitoefening van een deel van de openbare macht.
Of het nu handelt om het betekenen van een gerechtelijke akte (‘t is te zeggen een akte
die verbonden is aan een gerechtelijke procedure) dan wel om een buitengerechtelijke
akte (‘t is te zeggen een akte bestemd ter vrijwaring en de uitoefening van rechten in
burgerlijke- of in handelszaken of ter verdediging aangaande zulke rechten, doch buiten

8

R.v.St., afdeling wetgeving, avis n° 53.258/3, 5 juni 2013, Doc. Parl., 53 2937/001, betreffende het Wetsontwerp tot
wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders.
9 « Wij, FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, doen te weten : Lasten en bevelen dat
alle daartoe gevorderde gerechtsdeurwaarders dit arrest, dit vonnis, deze beschikking, dit bevel of deze akte ten uitvoer
zullen leggen; Dat Onze procureurs-generaal en Onze procureurs des Konings bij de rechtbanken van eerste aanleg
daaraan de hand zullen houden en dat alle bevelhebbers en officieren van de openbare macht daartoe de sterke hand
zullen bieden wanneer dit wettelijk van hen gevorderd wordt; ».
10 Het openbaar gezag is het gezag dat zijn bron vindt in de soevereiniteit, het imperium van de staat; voor degene die
het uitoefent, impliceert het het gebruik van bijzondere bevoegdheden van publiekrechtelijke aard, van
overheidspriviliges, van zeggenschap over de burgers. (definitie als gegeven door de advocaat generaal MAYRAS, in zijn
besluiten, voorgelegd op 28.05.1974 in de zaak 2/74, Jean Reyners t. Belgische Staat-HJEU,21 juni 1974, Rec.,1974,
blz.631 e.v.)
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elk burgerlijk geding), heeft de betekening van een akte een dwingend karakter en vereist
deze het uitoefenen van een deel van het openbaar imperium11.
Daarenboven, in het kader van zijn openbare opdracht, heeft de gerechtsdeurwaarder
een beslissingsmacht (bijv. : zal hij geen beslag leggen zo hij van mening is dat het zou
gaan om een nodeloze of een niet in verhouding staande maatregel) en oefent hij
machten van dwang uit.
Hij is een ministerieel officier in die zin dat hij houder is van een ambt, verbonden aan de
administratie van justitie, dat hem het levenslang recht geeft om uitsluitend
onafhankelijke functies uit te oefenen krachtens een legitimatie van de openbare
overheid12.
Hij wordt trouwens door de Koning benoemd13, na een steeds strengere selectie en de
uitoefening van zijn ambt is zeer fel gereglementeerd.

B. De gerechtsdeurwaarder is gehouden zijn ambt uit te oefenen
De gerechtsdeurwaarder is verplicht « zijn ambt met betrekking tot de in artikel 519, § 1,
bepaalde monopolietaken uit te oefenen telkens zij erom verzocht worden en voor ieder
die erom verzoekt »14.
Evenwel, heeft de wetgever van 2014 ervoor gezorgd de gevallen te bepalen waarin hij
beoogt dat de gerechtsdeurwaarder zijn ambt weigert uit te oefenen.
Alzo, bovenop de klassieke verboden waar hij zich objectief zou kunnen bevinden in een
situatie van belangenconflicten15, heeft de wetgever er daaraan één toegevoegd dat zijn
statuut van openbaar officier versterkt : « tenzij de opdracht naar het gevoel van de
gerechtsdeurwaarder indruist tegen de openbare orde of de goede zeden of de belangen van
een van de betrokken partijen onevenredig zou benadelen »16.

C. De gerechtsdeurwaarder oefent monopolie- en niet-monopolietaken
uit
De wetgever van 2014 heeft ervoor gezorgd om de taken van de gerechtsdeurwaarder in
twee categorieën op te splitsen.
Enerzijds, heeft hij een lijst gemaakt van de taken17 waar hij alleen bevoegd is en voor
dewelke hij gehouden is zijn ambt uit te oefenen18.
11

de gerechtsdeurwaarder oefent een dwangmaatregel uit op de bestemmeling van de akte, die juridisch niet de
mogelijkheid deze te weigeren.
12 G. de LEVAL, « Inquiéter ses certitudes et veiller à se rendre réellement et notoirement indispensable », Ius & Actores,
2013, blz. 26, noot 1.
13 Art. 509, § 1er, al. 3 Ger. Wetb.
14 Art. 520, § 1 Ger. Wetb.
15 Bijvoorbeeld, wanneer het handelt om vorderingen gevraagd door of tegen een lid van zijn familie of een
aanverwant, gaande tot de 4de graad.
16 Art. 520, § 1er, 4° Ger. Wetb.
17 Art. 519, § 1er Ger. Wetb.
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Anderzijds, heeft hij een tweede lijst met taken opgesteld19, waar hij kan tussenkomen –
hij is daartoe niet verplicht -, en die hij eveneens deelt met andere gerechtelijke acteurs
(dikwijls de advocaat), of zelfs met andere economische acteurs20.
Bovendien, heeft de wetgever ervoor gezorgd hem te beletten om andere beroepen uit te
oefenen, zelfs via tussenpersonen21, zodat elke andere opdracht die niet opgenomen is in
deze tweede lijst, hem verboden is, voor zover dat zij deel uitmaakt van de gebruikelijke
opdracht van een ander beroep22.
In de residuaire bevoegdheden, opgesomd in het artikel 519, § 2, kan er een onderscheid
gemaakt worden tussen de taken vervuld op aanstelling van de rechter : voorlopige
bewindvoerder,
curator,
bemiddelaar,
vereffenaar,
sekwester,
waar
de
23
gerechtsdeurwaarder optreedt als een gemachtigde van het gerecht , en deze die een
algemene machtiging uitmaken, verbonden aan andere opdrachten : bijvoorbeeld, het
lichten van uitgiftes, het afleveren van eensluidende afschriften, het opstellen van
uittreksels van alle akten van hun ambt en van fiscale getuigschriften, het zorgen voor de
minnelijke inning van schuldvorderingen, het uitvoeren van onderzoeken aangaande de
solvabiliteit, het opstellen en afleveren van verslagen betreffende het vermogen.
Een van deze laatste taken is evenwel moeilijk in te delen, te weten deze van minnelijke
schuldbemiddelaar, dewelke blijkt de minnelijke inning van schuld in te houden, ten
aanzien van de consumenten24.

D. De gerechtsdeurwaarder oefent zijn ambt uit onder de vorm van een
vrij beroep
« De gerechtsdeurwaarder is, enerzijds, ministerieel ambtenaar, en als dusdanig zowel
hulporgaan van de uitvoerende als van de rechterlijke macht, en, anderzijds, tevens
beoefenaar van een vrij beroep, middels hetwelk hij zijn functies uitoefent ten voordele
van de rechtsonderhorigen »25.
« De gerechtsdeurwaarders oefenen weliswaar een vrij beroep uit maar zijn tegelijk
ministeriële ambtenaren, die volgens een geëigende procedure worden benoemd, die
hun medewerking verlenen aan de uitvoering van de openbare dienst van het gerecht, die
door een beroepsgeheim zijn gehouden en die aan een bijzonder tuchtstelsel zijn
onderworpen »26.
18

Het handelt daar slechts om een niet-limitatieve lijst van taken, bovendien voorzien in andere wetteksten.
Art. 519, § 2 Ger. Wetb.
20 Zoals de incassobureaus, in het kader van de minnelijke invordering van schulden.
21 Art. 521 Ger. Wetb. dat verwijst haar het artikel 17 van de Code mondial de l’exécution, UIHJ, te raadplegen op
https://www.uihj.com/fr/code-mondial-de-l-execution_2165010.html.
22 Alzo lijkt de functie van DPO, in het kader van de Europese RGDP-Verordening, die een specifieke opleiding vraagt,
verboden voor de gerechtsdeurwaarder en de kandidaat-gerechtsdeurwaarder, zelfs in het beperkte kader van het
broep van gerechtsdeurwaarder.
23 In de zin waarin hij aangesteld wordt door de gerechtelijke macht die hme controleert, met het oog op het vervullen
van een opdracht van openbaar belang en aan wie hij verslag zal dienen uit te brengen.
24 Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, B.S., 29 januari
2003.
25 Cass., 25 mei 1978, Pas., 1978, I, blz. 1103. Zie eveneens G.H., 17 mei 2000, Arrest nr. 54/2000
26 G.H., 5 oktober 2017, Arrest nr. 108/2017, Ius et Actores, n° 3/2017, blz. 15.
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Het begrip vrij beroep valt thans onder het ruimer begrip onderneming als bepaald in het
artikel I, 1, 1°, a van het Wetboek van Economisch Recht (W.E.R.), zijnde «iedere
natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent », terwijl dat het
begrip vrij beroep door het artikel I,1,14° bepaald wordt als zijnde « elke onderneming
wiers activiteit er hoofdzakelijk in bestaat om, op onafhankelijke wijze en onder eigen
verantwoordelijkheid, intellectuele prestaties te verrichten waarvoor een voorafgaande
opleiding en een permanente vorming is vereist en die onderworpen is aan een
plichtenleer waarvan de naleving door of krachtens een door de wet aangeduide
tuchtrechtelijke instelling kan worden afgedwongen ».
Alzo is de gerechtsdeurwaarder, thans, onderworpen aan de bepalingen van het Boek XX
van het W.E.R. en zal hij dus genieten van de regels aangaande de gerechtelijke
reorganisatie. Hij zal het voorwerp kunnen uitmaken van een procedure in vereffening, of
zelfs kunnen failliet verklaard worden.
Evenwel, voorziet het artikel XX, 1, §1er , in haar eerste alinea, dat « De bepalingen van dit
boek gelden onverminderd het bijzondere recht dat de gereglementeerde vrije beroepen
of de ministeriële ambtenaren en notarissen betreft27, met inbegrip van de toegang tot
het beroep, de beperkingen aan het beheer en de overgang van het vermogen en de
eerbiediging van het beroepsgeheim ». Evenwel mogen deze regels « niet derwijze
worden uitgelegd dat zij een beperking zouden inhouden van de plicht tot het bewaren
van het beroepsgeheim of de vrije keuze van de patiënt of cliënt van de beoefenaar van
een vrij beroep »28.
De toepassingsmodaliteiten op de vrije beroepen van het boek XX, vastgesteld door de
Koning, zijn in werking getreden op de 1ste mei 201829, waarbij de wet evenwel een
specifiek stelsel voorziet voor de ministeriële officieren wanneer er twijfel bestaat
aangaande de compatibiliteit van een bepaling van het boek XX met een verplichting van
deze. In zulks geval, vraagt de afgevaardigd rechter of de rechter-commissaris het advies
aan de orden30.
Hetgeen hierboven opgesomd werd, toont aan in hoeverre het statuut van de
gerechtsdeurwaarder complex is ; sommige leden van het beroep hebben het soms zelf
moeilijk om het geheel van de elementen die daar deel van uitmaken, te beheersen. De
vele leerstellige publicaties aangaande het onderwerp, zijn het bewijs van de
voortdurende vraagstelling over het specifiek statuut van de gerechtsdeurwaarder, om
dat dit zo uniek is.

27

Een nogal ongelukkig onderscheid, vermits dat de beide ministeriële officieren, de gerechtdeurwaarder en de notaris
zijn, zodat men had moeten vermelden, hetzij « ministeriële officieren », hetzij « gerechtsdeurwaarders en notarissen ».
28 Art. XX,1, §1er, al. 2, W.V.E.R..
29 K.B. van 26 avril 2018 houdende uitvoering van artikel XX.1, § 1, laatste lid, van het Wetboek van economisch recht
wat betreft de toepassing van boek XX van het Wetboek van economisch recht op de beoefenaars van een vrij beroep,
B.S., 27 april 2018.
30 Art. XX,1, §1er, al. 3, W.V.E.R..
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E. De gerechtsdeurwaarder is onpartijdig
Het uitoefenen van de opdracht van de gerechtsdeurwaarder vereist een onpartijdigheid,
of beter nog, om duidelijk zijn betrokkenheid te bevestigen in de relatie met de partijen
(verzoeker-schuldenaar), hij is doordrongen van multilaterale partijdigheid31.
Alzo, zal hij, tijdens de evaluatie van de wettelijkheid van de opdracht die de verzoekende
partij hem wenst toe te vertrouwen, in naam van de macht die hem toebedeeld wordt
door de Koning, in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid handelen.
Indien blijkt dat de opdracht niet kan vervuld worden omwille van één van de oorzaken
van weigering beoogd in het artikel 520 van het Gerechtelijk wetboek, zal hij zijn ambt
dienen te weigeren. Zijn opdracht wordt dus in alle onafhankelijkheid uitgeoefend. Hij
kan niet de sterke, slaafse en blindelingse helper zijn van de verzoekende partij, vermits
hij eveneens dient te waken over de belangen van alle partijen, betrokken door de
gestelde daad32. Hij draagt dus de verantwoordelijkheid voor de wettelijkheid prima
facie, van de opdracht die hem toevertrouwd wordt, ten aanzien van de partij tegen wie
de opdracht uitgevoerd wordt. Alzo, zal de advocaat van de verzoekende partij hem niet
kunnen dekken voor een eventuele persoonlijke aansprakelijkheid.
Deze multilaterale partijdigheid houdt een zeer grote onafhankelijkheid van de
gerechtsdeurwaarder in ten aanzien van alle partijen, eveneens ten aanzien van de
overheid die hem gelast heeft in zijn opdracht van openbaar belang.
Sedert lange tijd, heeft hij een algemene deontologische informatieplicht ten aanzien van
alle partijen33, plicht die de Wetgever van 2014 gegoten heeft in het artikel 519, § 3, dat
bepaalt dat « de gerechtsdeurwaarder heeft een algemene informatieplicht jegens
diegene die hem verzocht heeft zijn ambt uit te oefenen en jegens de schuldenaar. Zo zal
hij bij dreigende insolvabiliteit van de schuldenaar de opdrachtgevende schuldeiser
hiervan inlichten, opdat deze de wenselijkheid tenuitvoeringsmaatregelen te laten nemen
juist kan inschatten en zal hij de schuldenaar inlichten over de mogelijkheden die de
collectieve schuldregeling biedt. De gerechtsdeurwaarder licht desgevallend ieder die hem
verzocht heeft zijn ambt uit te oefenen in over de verplichtingen en lasten evenals de
kosten die voortvloeien uit exploten, uitvoeringen van gerechtelijke beslissingen, akten of
titels gerechtsdeurwaarder».
31

Vrije vertaling : De gerechtsdeurwaarder houdt dus rekening met de wettelijke belangen en wensen van elke partij, of
deze schuldeiser dan wel schuldenaar is, en eventueel nog met andere partijen. Hij tracht de belangen van eenieder te
evalueren, met de nodige empathie, en daarop correct recht te doen. Hij besteedt aan elke partij eveneel aandacht en
geeft ze elk raad, rekening houdend met de de concrte situatie en de noden van elk van hen. Op deze wijze is de
gerechtsdeurwaarder niet onpartijdig, zoals hij dat was buiten de partijen, maar veeleer partijdig op meerzijdige
wijze ». Professor A.VERBEKE, in « L’huissier en Europe : le choix de l’avenir », nationale kamer van de
gerechtsdeurwaarder editor, intersentia, blz.124-125
32 R. PERROT, « La réforme des procédures civiles », Les petites affiches, 6 januari 1993, blz. 9 ; Bergen –Mons-, 22 januari
1991, J.LM.B., 1991, blz. 830, opm ; A. Kohl.
33 Art. 71 en 72 van ‘Recueil des règles déontologiques pour les huissiers de justice’onder meer te raaplegen op volgend
adres :
http://editionslarcier.larciergroup.com/resource/extra/9782804470210/Extrait%20R%C3%A8glements%20et%20vade%
20mecum.pdf
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De wetgever is bovendien thans bezig met het benadrukken van deze informatieplicht
gebaseerd op de onpartijdigheid, door de gerechtsdeurwaarder te gelasten om te
streven, « in de mate van het mogelijke, de minnelijke oplossing van geschillen na onder
meer door de rechtszoekende te wijzen op de mogelijkheid tot bemiddeling, verzoening en
elke andere vorm van minnelijke oplossing van geschillen»34.
« Het begrip onpartijdigheid » is te koppelen aan het begrip « derde
vertrouwenspersoon ». Alzo is de gerechtsdeurwaarder, onpartijdig in alle
omstandigheden, onderworpen aan het grootste beroepsgeheim, de enige acteur van de
uitvoerende macht, die totaal onafhankelijk is, zowel ten aanzien van alle partijen, als ten
aanzien van de Staat zelf. Hij is dus een derde ten aanzien van iedereen en wekt alsdan op
natuurlijke wijze hun respectievelijk vertrouwen op. Om daarvan overtuigd te zijn, is het
voorzeker op basis van deze begrippen van « derde » en van « vertrouwen », dat de
gerechtsdeurwaarder – en hij alleen – zich recent door de Vlaamse wetgever de taak zag
toebedeeld om de boekhouding van de uitbetalingsinstellingen inzake de betaling van
vakbondspremies in het Nederlandstalig onderwijs, te controleren »35 36.
Het Arrest nr. 62/2018 van het Grondwettelijk Hof, gewezen op 31.05.2018, in het kader
van een verhaal aangaande de procedure van invordering van onbetwiste geldschulden
(artikel 1394/20 en volgende) bepaalt het volgende :
Punten :
« B.80.2. De invordering is door artikel 519, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek uitsluitend
toevertrouwd aan de gerechtsdeurwaarders en behoort tot de taken waarvoor zij
ministerieplicht hebben.
Artikel 509, § 1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt : «
Gerechtsdeurwaarders zijn openbare ambtenaren en ministeriële officieren in de
uitoefening van de ambtelijke taken die door een wet, een decreet, ordonnantie of
koninklijk besluit aan hen zijn opgedragen of voorbehouden ».
Hoewel de invordering gebeurt in naam en voor rekening van de schuldeiser, treden de
gerechtsdeurwaarders ter zake op in hun hoedanigheid van openbaar ambtenaar en
ministerieel officier en bieden zij als dusdanig de nodige waarborgen op het vlak van
deskundigheid en onafhankelijkheid (artikelen 520 en 521 van het Gerechtelijk Wetboek),
wat impliceert dat zij bij hun optreden niet enkel met de belangen van de schuldeiser maar
ook met deze van de schuldenaar dienen rekening te houden (wij onderlijnen). Het
behoort bijgevolg tot hun verantwoordelijkheid om ook het onbetwiste karakter van de
schuldvordering na te gaan.
B.84.2. Anders dan de minnelijke invordering van schulden, die overeenkomstig artikel 2, §
1, 1°, van de voormelde wet van 20 december 2002 tot doel heeft de schuldenaar ertoe
34

Art. 197 van het wetsontwerp van 9 mei 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van
geschillenoplossing, Parl. Doc., 54 2919/007, met het oog op het invoeren van een nieuw art. 519, § 4, Ger. Wetb.
35 Besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2012 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een
vakbondspremie aan sommige personeelsleden van het onderwijs, M.B., 4 avril 2012
36 Q. DEBRAY, « L’huissier de justice : un professionnel tourné vers l’avenir », Ius & Actores, 2013/2, blz. 12, noot 4.
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aan te zetten een onbetaalde schuld te betalen buiten iedere invordering op grond van
een uitvoerbare titel om, mondt de bestreden invorderingsprocedure uit in een
uitvoerbare titel op grond waarvan de schuldvordering eenzijdig kan worden ingevorderd.
De wetgever oordeelde dat een dergelijk instrument « slechts toevertrouwd [mag] worden
aan openbare en ministeriële ambtenaren, die de nodige waarborgen bieden op het vlak
van deskundigheid en onafhankelijkheid » (Parl. St., Kamer, 2014-2015, DOC 54-1219/001,
p. 26). Aldus bepaalt ook artikel 10, lid 1, van de richtlijn 2011/7/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van
betalingsachterstand bij handelstransacties (herschikking), waarvan de bestreden
bepalingen de omzetting vormen, dat de lidstaten voor onbetwiste schulden dienen te
voorzien in een snelle invorderingsprocedure « bij de rechter of een andere bevoegde
autoriteit » op grond waarvan een uitvoerbare titel kan worden verkregen.
B.84.3. De advocaten worden niet uitgesloten van de procedure tot invordering van nietbetwiste schuldvorderingen, aangezien een dergelijke procedure slechts kan worden
opgestart op hun verzoek.
De invordering van onbetwiste schuldvorderingen daarentegen is toegevoegd aan de
taken waarvoor de gerechtsdeurwaarders krachtens artikel 519, § 1, van het Gerechtelijk
Wetboek exclusief bevoegd zijn en een ministerieplicht hebben. Anders dan voor de in
paragraaf 2 van diezelfde bepaling vermelde residuaire bevoegdheden, waarvoor de
gerechtsdeurwaarders geen monopolie hebben, treden de gerechtsdeurwaarders voor de
bij wet toegekende monopolietaken op in hun hoedanigheid van openbaar ambtenaar en
ministerieel officier (artikel 509, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek). Zij dienen bij de
uitoefening van die taken onafhankelijk te zijn en de belangen van alle betrokken partijen
in aanmerking te nemen, en dienen aldus de uitoefening van die taak te weigeren indien
zulks de belangen van een van de 158 betrokken partijen onevenredig zou benadelen
(artikel 520, § 1, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek) (wij onderlijnen).
Advocaten kunnen als rechtsbeoefenaars eveneens over een bijzondere expertise inzake
de invordering van schulden beschikken, doch zij hebben niet de hoedanigheid van een
openbaar ambtenaar en ministerieel officier. Zij beschikken aldus niet over prerogatieven
van de openbare macht, en treden uitsluitend op ter behartiging van de belangen van hun
cliënt.
B.84.4. Gelet op de specifieke aard van de invorderingsprocedure zoals geregeld bij de
bestreden bepalingen, is de keuze van de wetgever om de invordering en de toegang tot
het Centraal register voor de invordering van onbetwiste geldschulden aan de
gerechtsdeurwaarders voor te behouden, niet zonder redelijke verantwoording »37.

F. De gerechtsdeurwaarder, een orgaan van de Staat ?
De wetgever komt uiteindelijk op alle vlakken tussen, door de omkadering van het beroep
te reglementeren, de uitoefening daarvan, en door de gerechtsdeurwaarder te beletten
een ander beroep uit te oefenen. Enkel ondergeschikte materies mogen geregeld worden

37

Grondw. Hof, 31 mai 2018, Arrest n° 62/2018
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door de Arrondissementskamers38 of door de Nationale Kamer van de
Gerechtsdeurwaarders39, terwijl dat andere, meer belangrijke, geregeld worden bij
Koninklijk Besluit40.
In het principearrest van 11 januari 2001, heeft het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens voor recht gezegd dat de gerechtsdeurwaarder wel degelijk optreedt als openbaar
orgaan in de uitvoering van zijn opdrachten, zodat de Staat, op zicht van het artikel 6 van
het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, aansprakelijk is voor een eventuele
tekortkoming van de uitvoeringsagenten, rekening houdend met het monopolie van de
tenuitvoerlegging van uitvoerbare titels als hem toevertrouwd41.
Ons Hof van Cassatie, heeft, op besluiten van de advocaat generaal D. Vandermeersch,
beslist dat « De beklaagde die verzet wil aantekenen tegen een tegen hem bij verstek
uitgesproken burgerrechtelijke veroordeling moet een bevoegd gerechtsdeurwaarder
opdracht geven het exploot op te stellen en het te betekenen aan de partijen waartegen
zijn rechtsmiddel is gericht. Het monopolie dat artikel 516, eerste lid, Gerechtelijk
Wetboek (nvdr. thans 519, § 1er, al. 1) wat dat betreft aan de gerechtsdeurwaarders
toekent, alsook de beperkingen die, wat de keuze van de instrumenterende deurwaarder
betreft, voortvloeien uit de regels inzake (territoriale bevoegdheid die in artikel 513 van
datzelfde wetboek (nvdr : thans 516) zijn bepaald, houden in dat de fout of de nalatigheid
van die ministeriële ambtenaar als overmacht kan worden beschouwd waardoor de
wettelijke termijn om verzet aan te tekenen kan verlengd worden met de tijdsduur waarin
het voor de veroordeelde volstrekt onmogelijk was om zijn rechtsmiddel in te stellen»42.
De gerechtsdeurwaarder oefent alzo een activiteit uit bestaande uit een rechtstreekse en
specifieke deelname aan het uitoefenen van de openbare macht 43 44 45.
Men herinnert er eveneens aan dat de gerechtsdeurwaarder in Europa niet systematisch
een zelfstandige is, daar sommige landen geopteerd hebben voor het statuut van de
loontrekkende ambtenaar46.

38

Zoals bepaald in het artikel 550 Ger. Wetb.
Zoals bepaald in het artikel 555/1 Ger. Wetb.
40 Zie K.B. van 2 avril 2014 tot uitvoering van de wet van 7 januari 2014 tot wijziging van het statuut van de
gerechtsdeurwaarders, B.S., 24 aPril 2014.
41 E.H.R.M, 11 januari 2001, inzake Platakou t/ Griekenland, P.en B/R.D.J.P.,2003,blz.11
42 Cass. (2de kam.), 9 november 2011, Pas., 2011, p. 2296, met besluiten van de Hr. Adv. Gen. D. Vandermeersch, Ius &
Actores, 2012/2, p. 83.
43 Zulks is niet geval voor het notariaat, zie G. RASSON, Statut du notariat, Rep. Not., Larcier, 2018, blz. 34-38, n° 18 en
HVJ-EU, 24 mei 2011, J.T., 2012, blz. 2 e.v., en noten F. DEFALQUE, S. FRANCQ ent H. CASMAN.
44 G. de LEVAL, « Mutations & facéties d’une profession méconnue – l’huissier de jusite entre Charybde et Scylla ? »
besluiten op het congres georganiseerd op 21 april 2018 door ‘l’Union Francophone des Huissiers de Justice’, te
verschijnen in Ius & Actores.
45 R.v.St., afdeling wetgeving, advies nr. 53.258/3, 5 juni 2013, Parl. Doc., 53 2937/001, betreffende het Wetsontwerp
tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders.
46 In Europa, is de gerechtelijk officier trouwens niet systematisch zelfstandige; hij is een ambtenaar met een loon in
Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Italië, Noorwegen en Zweden. In Groot-Brittanië, Bulgarie, Spanje, Finland en
Ierland, bevinden wij ons voor een gemend systeem, terwijl dat in Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Letland,
Litouwen, Lusemburg, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechië, Slovakije en Slovenië, de gerechtelijke officieren
zelfstandigen zijn. Wij zullen onthouden dat de landen uit het vroegere Oostblok, met uitzondering van Bulgarije, alle
geopteerd hebben voor een systeem, gelijkaardig aan het onze, terwijl dat andere landen, zoals Portugal of recent nog
Spanje, hun systeem gewijzigd hebben om eveneens naar een statuut van zelfstandige te gaan..
39
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Deze vaststelling heeft een rechtstreeks gevolg op de aansprakelijkheid met betrekking
tot het uitoefenen van de functie. Alzo, preciseert de Wetgever dat « de
gerechtsdeurwaarder is persoonlijk aansprakelijk voor de fouten die hij begaat in de
uitoefening van zijn ambt »47 en dat « de proceshandelingen en akten die nietig zijn of
nodeloze kosten veroorzaken door toedoen van een ministerieel ambtenaar, komen te
zijnen laste; hij kan bovendien worden veroordeeld tot schadevergoeding jegens de
partij »48.
In feite, had de Staat de aansprakelijkheid kunnen bewaren, vermits het handelt om een
soevereine taak. Ze blijft trouwens aansprakelijk ten aanzien van de rechtsonderhorige,
voor de goede organisatie van het wettelijk kader, dat een efficiënte uitvoering toelaat
van de opdracht als aan de gerechtsdeurwaarder toevertrouwd, en voor de steun die de
overheden hem ter beschikking stellen, om daartoe te komen. Het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens zegt niets anders wanneer het de lidstaten veroordeeld die geen
efficiënte uitvoeringsprocedures instellen49 of die niet de noodzakelijke steun verlenen
aan de openbare officier, gelast met de uitvoering50.
Evenwel heeft de Wetgever, in 2014, voor de aansprakelijkheid van de
gerechtsdeurwaarder een plafond vastgesteld op vijf miljoen euro51, zodat de Staat thans
de aansprakelijkheid boven deze grens draagt, waarbij dit uitgelegd wordt door de
hoedanigheid van openbaar officier van de gerechtsdeurwaarder. Alzo, wordt de
aansprakelijkheid geregeld door de Wetgever : niet gelijktijdig, doch op opeenvolgende
wijze.

G. De gerechtsdeurwaarder, lasthebber van de verzoeker of lasthebber
van het gerecht?
Zoals hierboven ter sprake gebracht, zijn sommige opdrachten van de
gerechtsdeurwaarder hernomen in de niet-monopolietaken52, het zijn op aanstelling van
een rechter of onder zijn controle, zodat het gemeenzaam toegegeven is dat hij, in dat
kader, de hoedanigheid van lasthebber van het gerecht heeft.
Het handelt om de functies van sekwester (519, § 2, 4°), vereffenaar (6°),
ondernemingsbemiddelaar of gerechtsmandataris in het kader van de wet van 31 januari
2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (7°), voorlopig bewindvoerder
(8°), schuldbemiddelaar in het kader van de collectieve schuldenregeling (10°),
bemiddelaar in familiezaken en bemiddelaar in het kader van alternatieve
geschillenbeslechting (11°), of nog curator over onbeheerde nalatenschappen (12°).
In het kader van het gerechtsmandaat, behoudt hij zijn hoedanigheid van
gerechtsdeurwaarder en is hij onderworpen aan de regels, eigen aan zijn functie. Het is

47

Art. 509, § 3 Ger. Wetb.
Art. 866 Ger. Wetb.
49 Zie bijv. E.H.R.M., 22 juni 2004, inzake Pini t. Roemenië, NjW 2004, 1236.
50 E.H.R.M., inzake P.M. t. Italië, 11 januari 2001, 24650/94.
51 Art. 509, § 3 Ger. Wetb.
52 Art. 519, § 2, Ger. Wetb.
48
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inderdaad net omdat hij gerechtsdeurwaarder is, dat hij met andere professionals van het
gerecht de uitoefening van zijn residuaire bevoegdheden kan delen53.
Welk is de aard van het mandaat in het kader van de monopoliefuncties ?
De gerechtsdeurwaarder, zelfs in het kader van de uitoefening van zijn taken van
openbare orde, dient zijn ambt te weigeren wanneer naar zijn gevoel de opdracht die
hem toevertrouwd wordt, een van de betrokken partijen onevenredig zou benadelen 54.
Hij heeft een algemene informatieplicht, zowel ten aanzien van de verzoekende partij als
ten aanzien van de partij tegen wie de opdracht uitgevoerd wordt55. « De
gerechtsdeurwaarder anderzijds, instrumenteert op verzoek van een partij ten opzichte
van een andere partij, maar is niet met deze en evenmin met gene gelieerd, zoals ook de
Raad van State heeft bevestigd in het aangehaalde advies »56.
De gerechtsdeurwaarder oefent zijn functies niet uit in hoedanigheid van gewone
mandataris van de partij die hem verzoekt op te treden, doch als gerechtshelper die
wettelijk gelast is te waken over de rechten van de partij-schuldenaar alsmede over het
collectief belang van de schuldeisers van éénzelfde schuldenaar, in het kader van de
procedures van evenredige verdeling57.
Alzo, zijn wij ervan overtuigd dat de gerechtsdeurwaarder, eveneens in het kader van zijn
monopolietaken, dient gekwalificeerd te worden als gerechtsmandataris, die zijn
mandaat haalt uit de Wet en zijn legitimatie, terwijl dat hij gemeenzaam ten onrechte
beschouwd wordt als een lasthebber van zijn « cliënt ».
« Voorzichtig, ‘t is te zeggen omzeggens lege ferenda, stelden wij tijdens het eerste
nationaal congres van de Union Francophone des Huissiers de Justice van 23 februari
2013, de vraag « of in het kader van zijn monopolie-voorrechten, men niet elke verwijzing
naar de gerechtsdeurwaarder-lasthebber van een partij dient te schrappen, daar de
gerechtsdeurwaarder exclusief optreedt in hoedanigheid van openbaar en ministerieel
officier of als gerechtsmandataris »58.
Thans, daar de gerechtsdeurwaarder « een algemene informatieplicht heeft ten aanzien
van verzoeker (woord dat de voorkeur dient te genieten boven dat van lastgever) en ten
53

G. DE LEVAL, « Mutations & facéties d’une profession méconnue – de gerechtsdeurwaarder entre Charybde et
Scylla ? » besluiten op het congres georganiseerd op 21 april 2018 door ‘l’Union Francophone des Huissiers de Justice’,
te verschijnen in Ius & Actores.
54 Art. 520 § 1 ,4° Ger. Wetb.
55 Art. 519§ 3,C.jud.
56 Wetvoorstal betreffende de advocatenaktee, Kam. Volksv., doc. 53 1498/005, blz. 18.
57 Zie meer bepaald Art. 1390 tot 1391, 1515, 1524, al. 4, 1527, 1538, 1627 tot 1638, Ger. Wetb.; L. CHABOT, « Le rôle
social de l’huissier de justice», in Le rôle économique et social de l’huissier de justice. Brussel, Story-Scientia, 2000, blz.
33.
58 « Inquiéter ses certitudes et veiller à se rendre réellement et notoirement indispensable », Ius et Actores, n° 2/2013,
blz. 31. Zoals terecht F. GLANSDORFF het schreef (« Actualités des contrats de service », in Aspects récents du droit des
contrats, éd. Jeune Barreau de Bruxelles, p. 90) : vrije vertaling : Wij zijn van mening dat men aan de regels van het
mandaat een residuaire waarde kan toeknnen, bestemend om de hiaten in de wet op te vullen, wanneer deze beoogd
heeft om aan bepaalde personen een opdracht van algemeen belang toe te wijzen, waarvan de uitoefening geleid
wordt door het in overweging nemen van belangen, die de hunne overschrijden. Deze bepalende functie van verwijzing
naar het mandaat dient evenwel stopgezet te worden vanaf het ogenblik waarop de regels eigen aan de wettelijke
opdracht of deze van het gemeen recht, een voldoende omkadering bieden ».
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aanzien van de schuldenaar » (art. 519§3 Ger. Wetb.), zijn wij van oordeel dat deze
hoedanigheid, verplicht dient de lege lata toegegeven te worden. Daarenboven, zou het
onbegrijpelijk zijn dat de gerechtsdeurwaarder gelast met een gerechtelijke opdracht, die
voorkomt in zijn « residuaire bevoegdheden », lasthebber blijft van een partij of als
dusdanig zou kunnen beschouwd worden ; terwijl hij in werkelijkheid een
gerechtsmandataris is59 zoals een advocaat dat kan zijn, die in de regel en per definitie,
beroepsmatig geroepen is om partij te kiezen voor zijn cliënt.
Blijven dan de niet-gerechtelijke residuaire bevoegdheden, zoals hoofdzakelijk de
minnelijke invordering van schulden. In dat geval, handelt het inderdaad om een mandaat
in de strikte zin, met dit wezenlijk verschil, verbonden aan het statuut van de
gerechtsdeurwaarder, dat hij nooit een blind instrument is in handen van zijn verzoeker ;
het handelt steeds om een mandaat « sui generis »60 61.
« In alle omstandigheden, zo het beroep doen op een gerechtsdeurwaarder vereist is, ten
exclusieve titel of niet, is dit omdat zijn ambt synoniem dient te zijn van strengheid, van
objectiviteit en van waakzaamheid in het vervullen van al zijn opdrachten, omdat hij
steeds een openbaar en een ministerieel officier zal zijn. Nieuwe opdrachten zullen hem
slechts kunnen toevertrouwd worden zo zijn professionele praktijk effectief en
klaarblijkelijk, in alle omstandigheden, daaraan ondergeschikt is62. Hij dient zelfkritiek te
blijven houden, zijn betrouwbaarheid te herwinnen en beter de vereisten te begrijpen van
zijn functie, alsmede de verwachtingen van de burger en van de andere spelers bij het
gerecht. »63.
°

°

°

Het lijkt ons opportuun om thans (uit bescheidenheid, veel korter), op statutair valk, de
twee andere rechtshelpers, die de notaris en de advocaat zijn, ter sprake te brengen.

H. De notaris
De notaris is eveneens een openbaar en ministerieel officier, werkend onder het statuut
van een vrij beroep.
« A côté des fonctionnaires qui concilient et qui jugent les différends, la tranquillité appelle
d'autres fonctionnaires, qui, raadslieden désintéressés des parties, aussi bien que
59

Zie alzo voor wat betreft de voorlopige bewindvoerderes, de curatoren en de commissarissen inzake opschorting,
Grondw. H., 24 februari 2009, Arrest n° 31/2009, overweging B.7.2.
60 G. DE LEVAL, « Mutations & facéties d’une profession méconnue – l’huissier de justice entre Charybde et Scylla ? »
besluiten op het congres georganiseerd op 21 april 2018 door ‘l’Union Francophone des Huissiers de Justice’, te
verschijnen in Ius & Actores.
61 Alzo aansluitend bij het advies geuit door Q. DEBRAY, « L’huissier de justice : un professionnel tourné vers l’avenir »,
Ius & Actores, 2013/2, blz. 12, noot 4.
62 Overigens, is het moeilijk vatbaar een waterdichte afsluiting op te stellen tussen de verschillende taken. Het volstaat
de inning van een schuldvordering voor ogen te hebben, begonnen met een minnelijke fase, en gevolgd door een
gerechtelijke fase, eindigend in een gedwongen tenuitvoerlegging.
63 G. DE LEVAL, « Mutations & facéties d’une profession méconnue – l’huissier de justice entre Charybde et Scylla ? »
besluiten op het congres georganiseerd op 21 april 2018 door ‘l’Union Francophone des Huissiers de Justice’, te
verschijnen in Ius & Actores.
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rédacteurs impartiaux de leur volonté, leur faisant connaître toute l'étendue des
obligations qu'elles contractent, rédigeant ces engagements avec clarté, leur donnant le
caractère d'un acte authentique et la force d'un jugement en dernier ressort, perpétuant
leur souvenir et conservant leur dépôt avec fidélité, empêchent les différends de naître
entre les hommes de bonne foi et enlèvent aux hommes cupides avec l'espoir du succès,
l'envie d'élever une injuste contestation. Ces raadslieden désintéressés, ces rédacteurs
impartiaux, cette espèce de juges volontaires qui obligent irrévocablement les parties
contractantes, sont les notaires. Cette institution est le notariat»64 .
Zijn voornaamste opdracht is het vermijden van conflicten tussen personen die wensen
akkoorden te sluiten in het domein van de onroerende goederen (aankoop/verkoop van
goederen, leningen, enz.), in het familiaal domein (huwelijkscontract, schenking,
echtscheiding, nalatenschap, enz.) en in het zakenleven (oprichting van
vennootschappen, fusies, enz.). Hij luistert, geeft raad en adviezen.
De notaris authenticeert akten en contracten die voor hem verleden worden en houdt
deze bij. Deze akten en contracten krijgen alzo de waarde van een vonnis en maken
authentieke akten uit.
De notaris komt tussen in meerdere domeinen : het familierecht (nalatenschappen,
huwelijkscontracten, vereffening van de gemeenschap in geval van een echtscheiding,
enz.), het immobiliënrecht (onroerende transacties, enz.) en in die van het vermogen. In
deze tijd, worden het zakenrecht en de raadgeving aan ondernemingen meer en meer
belangrijke onderdelen in de professionele activiteit van een notaris.
Deze laatste is eveneens een gerechtshelper, onder meer inzake de verdeling en de
vereffening van onverdeeldheden, van gemeenschappen, en van nalatenschappen,
alsmede inzake de openbare gerechtelijke verkopen (onbekwamen, faillissementen), het
onroerend beslag en de rangregeling. Ter gelegenheid van de hervormingen van de
verschillende procedures, werd de rol van de notaris duidelijk uitgebreid.
Naast zijn hoofdactiviteiten, kan de notaris andere activiteiten hebben, zoals het
onderhandelen bij onroerende goederen, onroerende expertise, het waarmerken van
handtekening of nog het beheer van vermogens, met, bijvoorbeeld, het beheer van huuren pachtgelden, de bemiddeling en het voorkomen van conflicten, hoofdzakelijk in
familiezaken.

I. De advocaat
De Advocaat verdedigt de belangen van zijn cliënt65 ; hij is de gevolmachtigde van deze,
en voor het efficiënt vervullen van zijn opdracht, kent het artikel 440 van het Gerechtelijk
wetboek hem een « ad litem »-volmacht toe, die hem toelaat zijn cliënt te
vertegenwoordigen, zonder een door deze ondertekende volmacht te moeten
voorleggen.

64

Uittreksel uit de rede door de Raadsheer Réal voor de wetgevende organen tijdens de debatten over de Ventose-wet
25 van het jaar XI (Frankrijk).
65 Grondw. Hof, 31 mei 2018, n° 62/2018, punten A.21.2 en B.84.3.
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De algemene vertegenwoordigingsmacht is één van de karakteristieken van het beroep
van advocaat, en het handelt, op enkele uitzonderingen na, om een monopolie.
Een gerechtsdeurwaarder, een notaris, kunnen in geen enkel geval een partij
vertegenwoordigen. Deze algemene vertegenwoordigingsmacht zou hen statutair en
natuurlijk onmogelijk zijn, rekening houdend met hetgeen hierboven beschreven werd.
Dit mandaat « ad litem » dekt het geheel van de handelingen als door de Advocaat
gesteld voor rekening van zijn cliënt (raadgevingen aan de cliënt, het inleiden van
procedures, pleidooien, het opstellen en het neerleggen van besluiten, de cliënt bijstaan
tijdens vergaderingen, deskundigenonderzoeken, raadgeving in het kader van een
bemiddeling, voorlopige bewindvoering, enz…)
De advocaat oefent, daarenboven, andere wettelijke opdrachten uit, waar het verdedigen
van zijn cliënt niet meer de bepalende karakteristiek is, te weten : curator, vereffenaar,
schuldbemiddelaar, scheidsrechter, burgerlijk- of commercieel bemiddelaar (onvolledige
opsomming).

J. Toenadering tussen de helpers bij het gerecht66
De burger is waarschijnlijk vragende partij voor diensten die gemeenschappelijk door de
rechtshelpers geboden worden.
Het lijdt geen twijfel dat de komende ronde-tafelconferenties, die natuurlijk zullen volgen
op de verschillende verslagen van de juridische beroepen, de rechtshelpers, alsmede de
bedrijfsjuristen (van wie wij toegeven ze niet goed te kennen) zullen toelaten om
nauwere samenwerkingen te beogen om alzo de kwaliteit van de diensten, die zij
gezamenlijk ten voordele van de Maatschappij bieden, te verbeteren.
Wij zullen dienen blijk te geven van veel inventiviteit, ten enkele voordele van de burger,
door het negatieve corporatisme opzij te schuiven.
In het kader van deze heilzame toenadering tussen de gerechtshelpers, lijkt het ons
belangrijk om de specificaties van elke gerechtshelper voor de geest te houden.
Inderdaad, mag men in de ogen van de rechtsonderhorige geen enkele verwarring
stichten aangaande de rol van elk van hen, hetgeen niet enkel zou schaden aan het imago
van de spelers bij het gerecht, maar eveneens aan het gerecht zelf.

66

Voor een vergelijking tussen de statuten en de rol van de gerechtsdeurwaarder en de advocaat, zie Grondw. Hof, 31
mei 2018, n° 62/2018, van de gerechtsdeurwaarder en de notaris, zie Grondw. Hof, 8 maart 2012, Ius & Actores,
2012/2, p. 19, en van de gerechtsdeurwaarder, de advocaat, de notaris en de griffier, zie Grondw. Hof 30 oktober 2008,
n° 149/2008.
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III.

DE GERECHTSDEURWAARDER, EEN HELPER VAN HET
GERECHT, DICHTBIJ DE BURGERS, MIDDENIN EEN
MAATSCHAPPIJ IN VERANDERING

De burger snakt naar een toegankelijke, professionele, transparante, billijke en snelle
Justitie.
De overheidsdienst Justitie dient een gepast antwoord te geven op de wettelijke
verwachtingen van de rechtsonderhorigen, of het nu handelt om particulieren dan wel
om ondernemingen.
Maar, verschillende peilingen en media-onderzoeken tonen aan dat er een gebrek aan
vertrouwen is in Justitie. Alzo toont een recente studie, uitgevoerd in 2016, door de
KULeuven en een uitgeverij van juridische werken, aan dat 60% van de personen van
mening zijn dat de magistraten niet op dezelfde wijze recht spreken.
Dit onbehagen wordt uitgedrukt doorheen dezelfde kritieken : een ondoorzichtige
Justitie, te duur, te complex en te langzaam. Daarbij komt het tekort aan efficiënte
alternatieven en het gebrek aan waarborg dat een beslissing efficiënt zou uitgevoerd
worden.
Daarenboven, zoals Etienne Leroy67 dat onderlijnt, komt de ongerustheid eveneens uit de
evolutie van de gerechtelijke instelling. « Vroeger een blind instrument van de macht,
gisteren magische ontwerper van rechten voor meer gelijkheid en respect, wordt het
instituut van het gerecht thans waargenomen als aangesloten op een marktmodel
verankerd in een managerslogica. De vrees is alsdan groot Justitie beschouwd te zien als
een systeem van massaproductie waarin de Rechtbank de productie-eenheid is, de
magistraten en de griffiers de productie-arbeiders (wier handelingen in onderling verband
staan met deze van de andere gerechtshelpers, onder meer de advocaten, de notarissen
en de gerechtsdeurwaarders) en de rechtsonderhorigen, de klanten. Het pedagogisch, zo
niet ethisch karakter van de gerechtelijke beslissing die het foutief gedrag komt te
bestraffen, vervaagt alsdan ten voordele van het gezochte economische resultaat ».
De politieke wereld heeft ongetwijfeld de laatste jaren aanzienlijke inspanningen geleverd
om het vertrouwen in Justitie te herstellen. Maar, alle spelers zijn het erover eens dat het
noodzakelijk is om de inspanningen op het terrein verder te zetten en de burgers nieuwe
antwoorden te bezorgen, die verder gaan dan corporatistische overwegingen.
Naar zijn vermogen, kan en dient de gerechtsdeurwaarder, die optreedt voor en na het
proces, in zijn hoedanigheid van professional van het recht en die dagelijks bij families
langskomt, bij te dragen aan dit doel. Hij is inderdaad, voor velen, het eerste werkelijk
aanspreekpunt met Justitie en hij heeft de taak, zowel voor zichzelf als voor de toekomst
van zijn functie, om op proactieve wijze bij te dragen om deze sneller, efficiënter,
goedkoper en meer verstaanbaar te maken.
67

E.Leroy, Noot « Propos libres sur la tarification des services des huissiers de justice », Larcier, Ius et Actores -n° 12/2017, blz. 41
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Één van zijn natuurlijke taken is het wegwijs maken van de burger in het doolhof dat
Justitie thans nog is. Dit des te meer daar de gerechtelijke wereld met de tijd van de
digitalisering meegaat, hetgeen voorzeker een grote stap vooruit is, maar ook de meest
kwetsbare of gemarginaliseerde rechtsonderhorigen nog meer kan verzwakken. De rol
van de gerechtsdeurwaarder, onpartijdige berichtgever en verzoener, zal ten hunne
aanzien des te meer dienen uitgevoerd te worden, om de burger dichter bij Justitie te
brengen en Justitie dichter bij de burger.
Evenwel, is het duidelijk, dat men hier de verwijten gemaakt aan de
gerechtsdeurwaarders, niet zal verbergen : een geautomatiseerd, zelfs dehumaniserend
werk, een overdreven complexe en onontcijferbare tarifering, een soms onbetamelijke
opeenstapeling van kosten die één van de oorzaken zouden kunnen van een situatie van
te grote schuldenlast, akten aan exorbitant geworden kosten en op weinig verstaanbare
wijze opgesteld, doch eveneens een tekort aan onpartijdigheid, veroorzaakt door een
economische afhankelijkheid ten aanzien van bepaalde « cliënten ».
Doorheen de steekkaarten hierna zullen we trachten, nu eens zwart-wit, dan weer reëel,
het imago van de gerechtsdeurwaarder uit te leggen en te verhelderen, en zullen wij
voorstellen formuleren met het oog op het herstellen van het vertrouwen, dat de
rechtsonderhorigen gerechtigd zijn van hem te verwachten.
Het is inderdaad zwart-wit wanneer men oordeelt dat zijn diensten aan een overdreven
kostprijs zijn, terwijl dat het gewicht van de fiscaliteit maar blijft groeien en deze de
werkelijke oorzaak is van de te hoge schuldenlast in gerechtskosten.
Het is het eveneens wanneer men het verheft tot hoofdoorzaak voor de situaties van te
hoge schuldenlast, terwijl dat de efficiëntie en het evenredige karakter van zijn
tussenkomsten, hoofdzakelijk afhankelijk zijn van de middelen voor de
vermogensonderzoeken die de Staat hem ter beschikking wil stellen, en die ruimschoots
onvoldoende zijn.
Het is het eveneens wanneer men beschouwt dat hij te dikwijls gebruikt wordt door
diegenen die hem mandateren, terwijl dat men niet stopt met het verminderen van zijn
juridische taken, zonder enig oog voor de leefbaarheid van zijn ambt, en hem steeds meer
blootstellend aan een teugelloze concurrentie.
Het is het ook wanneer men hem afschildert als een onverantwoordelijke
invorderingsagent, terwijl dat de wetgever aan de grote economische spelers een
contractuele vrijheid gelaten heeft, hen toelatend om laattijdigheidvergoedingen te
voorzien, nu eens weerkerend, dan weer buiten verhouding, waarvan het overdreven
karakter daarenboven zeer verschillend beoordeeld wordt door de ene of de andere
rechter.
Het is het tenslotte wanneer men hem ervan beschuldigt een onmenselijke uitvoerder te
zijn die niet aarzelt om roerende goederen met een lage verkoopwaarde in beslag te
nemen, terwijl dat het beslag erop, ongetwijfeld deels symbolisch, 68 veelal het enige

68

In onze consumptiemaatschappij, is de tendens groot om een onverstandig belang te hechten aan bepaalde
overbodige voorwerpen, die niets te maken hebben met een welvoeglijke levensstandaard.
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middel is om de meest hardleerse schuldenaars ertoe te brengen te berusten en een
betalingsplan overeen te komen.
Maar het is evenzo reëel omdat er nog belangrijke inspanningen te doen blijven, om de
akten meer verstaanbaar te maken, om het accent te leggen op de sociale rol van de
gerechtsdeurwaarder en om afwijkingen te vermijden, waartoe een opflakkerend
concurrentieklimaat en verslechterde economische omstandigheden, die de plichten van
onpartijdigheid en van rechtschapenheid in gevaar brengen, kunnen leiden.
Onze voorstellen richten zich op tien thema’s :
1) het beter informeren van de rechtsonderhorige ;
2) de meest behoeftige of kwetsbare personen helpen ;
3) de procedure van de collectieve schuldenregeling rationaliseren en een snelle
afhandeling verzekeren voor de gevallen die duidelijk een totale kwijtschelding van
schulden vergen ;
4) de procedure van het uitvoerend beslag op roerend goed aanpassen, om daarvan
eveneens een mogelijk meerpartijen-onderhandelingsinstrument te maken ;
5) op evolutieve wijze, een vermogenstransparantie opleggen ;
6) vereenvoudigde en minder dure procedures creëren voor de invordering van schulden
in de relaties B2C, C2B en C2C ;
7) het tarief van de gerechtsdeurwaarders herzien, om het onaantastbaar,
transparanter, moderner en meer aangepast aan toestanden van insolvabiliteit, te
maken ;
8) versterken van een werkkader dat de onpartijdige uitoefening van de functie
waarborgt ;
9) versterken van nieuwe, efficiënte, snelle en goedkopere uitvoeringsmiddelen ;
10) versterken van het ministerieel en openbaar karakter van de functie.
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Steekkaart nr 1 Betere informatie van de rechtsonderhorigen
Samenvatting
De gerechtstaal is alomtegenwoordig in omzeggens alle sectoren van de menselijke
activiteiten, zodat deze idealiter deze van alleman zou moeten zijn.
Inderdaad, is het recht om toegang te verkrijgen bij de rechter, vooraf afhankelijk van het
recht tot toegang tot dit recht. Maar, dit laatste bevat niet enkel de mogelijkheid voor de
houders van dit recht om daarvan kennis te hebben, doch eveneens de mogelijkheid dit
te begrijpen.
Evenwel, is de rechtstaal verscheurd tussen twee dwingende tegenstrijdigheden.
Enerzijds, dient ze zo begrijpelijk mogelijk te zijn voor de personen tot wie ze gericht
wordt. Maar, anderzijds, op het gevaar af een wetenschappelijk jargon te worden, dient
ze voldoende precies en volledig te zijn om geen onzekerheden te creëren, die de
rechtszekerheid en de juridische voorspelbaarheid dwarsbomen.
Teneinde hun akten meer verstaanbaar te maken, is het belangrijk dat de
gerechtsdeurwaarders zich zouden kunnen mobiliseren om, met slimme externe
raadgevers, gestandaardiseerde modellen van akten op te stellen. Het gebruik van
gestandaardiseerde akten, die een duidelijke en eenvormige boodschap bevatten, zal het
begrijpen ervan door eenieder vergemakkelijken en zal de rechtsonderhorigen toelaten
om zich snel bewust te zijn van de stappen die zij kunnen of dienen te ondernemen.

UITEENZETTING
Vaststellingen
Zoals de gerechtsdeurwaarder het recht dient te beheersen om het te begrijpen en uit te
leggen aan de partijen die betrokken zijn door zijn akten en vervolgingen, zo dient hij
eveneens zijn akten en brieven op te stellen met de hoogst mogelijke klaarheid, met het
vermijden van archaïsche formules en overbodige technische woorden. In het
gespecialiseerde jargon dient hij, steeds met zorg voor bondigheid en precisie, de
voorkeur te geven aan gewone woorden en de eenvoud van de grammaticale vormen69.
Om de aandacht van zijn aangesprokene te behouden, zijn bericht te structureren en de
essentiële elementen daarvan naar voren te brengen, dient hij eveneens gebruik te
maken van grafische toepassingen (gebruik van letters in het vet, hoofdletters,
onderlijnde of omkaderde letters) en niet vrezen om een synthese van zijn akte of van de
beslissing die hij overbrengt, voor te stellen.

69

Zie : E. LEROY, « Signifier par huissier de justice : la voie la plus (in)intelligible ?, J.T., 2013, blz. 758 e.v.
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Er zijn in ieder geval twee cruciale momenten waar het belangrijk is om de
rechtsonderhorige correct te informeren. Inderdaad, de gerechtsdeurwaarder is een
communicatie-agent, voor en na het proces. Maar, zowel de dagvaarding die een partij
uitnodigt om zich voor de rechter te verdedigen, als de betekening van een beslissing of
van een akte die de verhaaltermijn doet lopen, of een vordering beperkt in de tijd, zijn
geen gewone administratieve akten. Het zijn procedure-akten, die borg staan voor de
tegenspraak en de rechten van de verdediging. Met andere woorden, het zijn
uitzonderlijke gebeurtenissen die men niet mag verwaarlozen en die hun bestemmeling
dienen wakker te schudden.
a) Inlichtingen te vertrekken op het ogenblik van de dagvaarding.
Om de rechten van de verdediging te respecteren, zou elke gedinginleidende akte
(waaronder de dagvaarding) verplicht de volgende inlichtingen dienen te vermelden70 :
 de zittingsdatum en de volledige gegevens van de rechtbank waarvoor men dient te
verschijnen
 de modaliteiten van de verschijning en eventueel de verplichting vertegenwoordigd te
zijn door een advocaat
 de procedurele vereisten om de vordering te betwisten
 de gevolgen van het niet-verschijnen, waaronder de mogelijkheid om veroordeeld te
worden en het risico op een uitvoeringsprocedure en het moeten dragen van de
gerechtskosten ;
 en, wanneer de vordering een onbetaalde geldschuld betreft, de mogelijkheid als
geboden aan de schuldenaar om de rechter uitstel van betaling te vragen 71.
Verwijzend naar het recent wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk
recht en houdende wijziging van het Gerechtelijk wetboek met het oog op de bevordering
van alternatieve vormen van geschillenoplossingen, kan men daaraan de verplichting
toevoegen om de rechtsonderhorige te informeren over « de mogelijkheid tot
bemiddeling, verzoening en elke andere vorm van minnelijke oplossing van geschillen »72.
b) Inlichtingen te verstrekken op het ogenblik van de betekening van de uitvoerbare
titel.
Het tweede belangrijk moment tijdens een procedure, is dit van de betekening van de
gewezen beslissing. Het is alsdan onontbeerlijk dat de gerechtsdeurwaarder de
70

Zie in die zin HVJ-EU, 7de kam., inzake C-289/17, 28 februari 2018 : voor het Hof van Justitie van de Europese Unie,
handelt het om minimumnormen tot waarborg van het respecteren van de rechten van de verdediging, die als doel
hebben zich ervan te verzekeren dat de schuldenaar, tijdig en op zodanige wijze als met het oog op zijn verweer nodig
is, in kennis wordt gesteld van de tegen hem ingestelde vordering, van de vereisten voor zijn actieve betrokkenheid bij
de procedure om de vordering te betwisten, en van de gevolgen indien hij zich afzijdig houdt. Adde het artikel 17
(getiteld «Behoorlijke inlichting van de schuldenaar over de ter betwisting van de schuldvordering noodzakelijke
proceshandelingen») van de (EG) Verordening n° 805/2004 van het Europees Parlement en van de Raad van 21 april
2004 tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen.
71 Zie het artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1333 tot 1337 du Gerechtelijk Wetboek.
72 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het Gerechtelijk
Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, kam. Volksv., 15 februari
2018, Doc. n° 54-2919/001, art. 183 en Doc. n° 54-2919/007, art. 197 (oude art. 183) : « art. 519, § 4 – Gerechtelijk
Wetboek : De gerechtsdeurwaarders streven, in de mate van het mogelijke, de minnelijke oplossing van geschillen na
onder meer door de rechtszoekende te wijzen op de mogelijkheid tot bemiddeling, verzoening en elke andere vorm van
minnelijke oplossing van geschillen».
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bestemmeling van zijn akte informeert, enerzijds over de termijnen die hem verleend
worden om een eventueel verhaalmiddel in te stellen, en anderzijds, over de gevolgen
het ontbreken ervan bij gebreke aan een verhaal of bij gebreke aan betaling.
Onder impuls van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, is de informatie over
de verhaalmiddelen en hun modaliteiten thans een onvermijdelijke verplichting in
strafzaken73.
De vraag blijft daarentegen omstreden in andere zaken, vermits zowel het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens, in een Arrest van 23 mei 2016, als ons Hof van Cassatie, in
een Arrest van 15 mei 2015, beschouwd hebben dat de informatie over de
verhaalmiddelen, zelfs zo deze zeer wenselijk is, geen vereiste is die zou kunnen afgeleid
worden uit het begrip van een billijk proces74.
Het is nochtans moeilijk te begrijpen dat het respecteren van de rechten van de
verdediging een verschillend lot beschoren is naargelang de materie in kwestie. De
rechtseffectiviteit van toegang tot een rechtbank lijkt zich inderdaad op te dringen, in alle
zaken, om de rechtsonderhorige een bijzondere, duidelijke, betrouwbare en officiële
informatie te verstrekken aangaande het bestaan en de modaliteiten voor het uitoefenen
van de verhaalmiddelen die hem geboden worden75.
Men haalt dienaangaande aan dat zowel voor het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens 76 als voor de Europese wetgever77, de informatie over de verhaalmiddelen ofwel
in het vonnis, ofwel in het exploot van betekening kan vermeld worden.

73

E.H.R.M., Da Luz Domingues Ferreira t. België, 24 mei 2007, J.L.M.B., 2009/01, blz. 4, noot P. THEVISSEN ; E.H.R.M.,
Hakimi t. België, 29 juni 2010, zaak n° 665/8 ; E.H.R.M., Faniel t. België, 1ste maart 2011, J.L.M.B., 2011/17, blz. 788,
noot P. THEVISSEN. Aangaande het ogenblik waarop de inlichtingen betreffende de verhaalmiddelen dienen verstrek te
worden en betreffende de gevolgen, voortvloeiend uit een verzuim over de geldigheid van het exploot van betekening,
zie Cass., 2de kam., 28 juni 2017, P.17.0490.F, Ius & Actores, 2017/1-2, blz. 185.
74 Cass., 1ère kam., 15 mei 2015, Ius & Actores, 2015/2, p. 159 ; E.H.R.M., Gr. kam., inzake Avotinš t. Letland,
23/05/2016, Ius & Actores, 2016/1-2, blz. 365, et noto E. LEROY.
75 J. VAN COMPERNOLLE en G. de LEVAL, L'information du justiciable en ce qui concerne l'exercice des recours : une
urgence législative, J.L.M.B., 2015/3, blz. 127-129 ; J. VAN COMPERNOLLE en G. de LEVAL, Une embellie partielle dans le
domaine de l'information du justiciable sur les voies, formes et délais de recours, J.T., 2016/30, n° 6658, blz. 521-526.
Adde : A. BERTHE, « Le droit d’accès à un juge : une information claire, fiable et officielle quant aux voies, formes et
délais de recours – Commentaar van het E.H.R.M., Assunçao Chaves t. Portugal, 31 januari 2012, req. 61226/08 »,
http://www.procedurecivile.be/, actualité van 20 december 2012 ; E. LEROY, « Signifier par huissier de justice : la voie la
plus (in)intelligible ?, J.T., 2013, blz. 763, n° 37 ; E. LEROY, L'information sur les voies de recours disponibles : ex tenebris
lux... , Ius & Actores, 2015/3, blz. 146-148.
76 E.H.R.M., Gr. kam., zaak Avotinš t. Letland, 23/05/2016, Ius & Actores, 2016/1-2, blz. 365 : in dit arrest, herinnert het
Hof eraan dat de principes van de tegenspraak en van gelijkheid van wapens, fundamentele elementen van het begrip
billijk proces, het geheel dekken van het proceduraal recht van de verdragsluitende Staten, en eveens van toepassing
zijn in het bijzonder domein van de betekening en de kennisgeving aan de partijen, van gerechtelijke akten. Het
preciseert dat de vermelding van de mogelijke verhaalmiddelen in het vonnis, een bijkomende waarborg bijbrengt, die
het uitoefenen van de rechten door de rechtsonderhorigen vergemakkelijkt, zelfs zo het niet handelt om een vereiste
die kan afgeleid worden uit het artikel 6.1 CEDH.
77 Cfr. het artikel 18 (getiteld « Herstel van niet-naleving van de minimumnormen ») van de (EG) Verordening n°
805/2004 van het Europees Parlement en van de Raad van 21 april 2004 tot invoering van een Europese executoriale
titel voor niet-betwiste schuldvorderingen : de schuldenaar dient genoegzaam geïnformeerd geweest te zijn, in de
beslissing of in een document dat deze vergezelt, over de procedurevereisten aangaande het verheel, daar inbegrepen
de naam en het adres van de instelling bij wie dit verhaal dient ingesteld te worden, en desgevallend, de termijnen.
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Voorstellen
1) De oprichting voorzien van een register van modellen van eenvormige akten,
waarvoor er een multidisciplinaire commissie zou gelast worden deze op te stellen en
die de gerechtsdeurwaarders zouden dienen te gebruiken om ze verstaanbaarder te
maken voor de rechtsonderhorigen. Daarvoor zou er een budget moeten uitgetrokken
worden om de kwaliteit en het evolutieve voortbestaan ervan te verzekeren.78
2) Het artikel 702 van het Gerechtelijk wetboek, als volgt vervolledigen :
Behalve de vermeldingen bepaald in artikel 43, bevat het exploot van dagvaarding, op
straffe van nietigheid, de volgende opgaven :
1. de naam, voornamen en de woonplaats van de eiser ;
2. de naam, voornamen en de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, de
verblijfplaats van de gedaagde;
3. het voorwerp en de korte samenvatting van de middelen van de vordering ;
4. de aanduiding van de rechter voor wie de vordering aanhangig wordt
gemaakt ;
5. de aanduiding van de plaats, de dag en het uur van de terechtzitting;
6. de modaliteiten van de verschijning en eventueel de verplichting om
vertegenwoordigd te zijn door een advocaat ;
7. de procedure-vereisten als te respecteren om de vordering te betwisten ;
8. de gevolgen van het niet verschijnen, onder meer de mogelijkheid veroordeeld
te worden en de uitvoeringsprocedure te moeten ondergaan, met de last van
de gerechtskosten ;
9. de mogelijkheid een beroep te doen op de bemiddeling, de verzoening en elke
andere wijze van minnelijke oplossing van geschillen ;
10. en, zo de vordering een verplichting tot bedragen betreft, de mogelijkheid die
de schuldenaar geboden wordt om aan de rechter betalingstermijnen te
vragen.
3) Voorzien dat elke gerechtelijke beslissing79, zowel de kennisgeving door de griffier als
de betekening ervan bij gerechtsdeurwaardersexploot, verplicht de termijnen en de
modaliteiten dient te vermelden voor de beschikbare verhaalmiddelen 80.

78

Zie art. 1389bis/6, Ger. Wetb.
Zie het wetsontwerp (« Pot-pourri VI ») tot wijziging van het Gerechtelijk wetboek, van het Burgerlijk wetboek en van
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken teneinde de werklast binnen de Rechterlijke Orde te
verminderen en te herverdelen, Doc. kam., 54-2827/010 (artikelen in tweede lezing aangenomen door de Commissie
Justitie) dat de veralgemening voorziet van de kennisgeving van de beslissing voor zowel de burgerlijke zaken als de
strafzaken. Het artikel 32 du projet modifie comme suit het artikel 792, alinéa 1er, du Gerechtelijk Wetboek : « Binnen
vijf dagen na de uitspraak van de beslissing geeft de griffier, zowel in burgerlijke als in strafzaken, bij gewone brief
kennis van een niet ondertekend afschrift van de beslissing aan elke partij of, in voorkomend geval,aan haar advocaat.
Die kennisgeving doet de termijn om een rechtsmiddel aan te wenden niet lopen. ». Zou het niet de gelegenheid zijn om
in deze kennisgeving de verhaalmiddelen, vormen en termijnen te vermelden, alzo een band bewijzend tussen de de
rechtbank en de betekenaar of de kennisgever ?
79
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De rechter is ideaal geplaatst om deze informaties in zijn beslissing te geven. Inderdaad,
kent de rechter van een beslissing niet enkel het bundel waarin hij zijn beslissing gewezen
heeft, doch noodzakelijkerwijze ook de materie die hij behandeld heeft81 ; Hij heeft een
persoonlijk zicht op de op de procedurefouten en kan de aard van zijn beslissing
gemakkelijk kwalificeren82.

80

Het wetsontwerp « pot-pourri VI » behandelt, in haar artikel 13, de gevolgen van de nietigheid van de betekening of
van de kennisgeving op de termijn om een verhaal in te dienen, door een artikel 47bis in te lassen in het Gerechtelijk
Wetboek, alzo opgesteld : « In geval de betekening of de kennisgeving van een beslissing nietig is, neemt de termijn om
een rechtsmiddel aan te wenden geen aanvang. ».
81 Met de gewenste specialisatie van de magistraten, kan men denken dat dit ook geldt voor een criterium van kwaliteit
en van efficiëtie.
82 Zie in die zin : E. LEROY, « L'information sur les voies de recours disponibles : ex tenebris lux... », Ius & Actores,
2015/3, blz. 147 ; J. VAN COMPERNOLLE et G. de LEVAL, Une embellie partielle dans le domaine de l'information du
justiciable sur les voies, formes et délais de recours, J.T., 2016/30, n° 6658, p. 526. Adde het artikel 18 van de (EG)
Verordening n° 805/2004 tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen dat
bepaalt dat de verhaalmiddelen aan de schuldenaars dienen medegedeeld te worden « in de beslissing » en zoniet in
een document dat daar bijhoort.
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Steekkaart nr 2 De meest kwetsbare personen helpen met het
uitoefenen van hun sociale rechten
Samenvatting
Elke deurwaarder wordt in zijn loopbaan regelmatig geconfronteerd met ongelukkige
gevallen en zelfs situaties van materiële en morele ellende.
Wanneer de gerechtsdeurwaarder tijdens zijn handelingen en onderzoeken ervan
overtuigd geraakt dat de debiteur zich zonder fraude in een moeilijke, zelfs precaire
situatie bevindt en de beste oplossing erin bestaat indien mogelijk een afbetalingsplan op
te stellen, zou zijn rol verder moeten gaan dan het meedelen van de betalingstermijnen.
Hij zou namelijk kunnen nagaan of hij niet te maken heeft met een persoon die, door
gebrek aan kennis of psychosociale nood, niet alle sociale rechten waarop hij aanspraak
zou kunnen maken, heeft opgeëist.
Dat veronderstelt echter dat de deurwaarder over uitgebreide en efficiënte middelen
beschikt om het vermogen te onderzoeken en de financiële situatie van de debiteur te
analyseren.

UITEENZETTING.
Vaststellingen
Het niet-uitoefenen van een sociaal recht, zoals het recht op een sociale uitkering of een
verlaagd tarief83, komt helaas nog steeds vaak voor, vooral bij de meest kwetsbare
bevolkingsgroepen (ouderen, alleenstaanden, allochtonen, laaggeschoolden enz.)84.
83

Wat energie betreft, denken we aan het Gas- en elektriciteitsfonds (de OCMW’s kunnen gezinnen die hun
energiefacturen niet kunnen betalen, financiële sociale hulp aanbieden via het Gas- en elektriciteitsfonds. Deze hulp
kan bestaan in de betaling van sommige facturen om het financiële evenwicht van het gezin te herstellen, of in een
financiële tegemoetkoming bij de aankoop van minder energieverslindende apparaten of de uitvoering van werken om
het energieverbruik te verminderen), aan het sociale tarief voor gas- of elektriciteitsverbruik (personen in
moeilijkheden kunnen een voorkeurtarief genieten), het Sociaal Stookoliefonds (het OCMW kan een toelage toekennen
waarmee de begunstigden hun woning kunnen verwarmen) en het Sociaal Waterfonds (tussenkomst in de betaling van
de waterfacturen voor gebruikers met betalingsproblemen).
84 Niet-opgeëiste uitkeringen zouden volgens sommige studies een wijder verspreid fenomeen zijn dan
uitkeringsfraude, waaraan de politiek tegenwoordig nochtans veel meer aandacht besteedt. Voor meer informatie over
deze problematiek, zie het jaarverslag 2017 van de federale Ombudsman: “Recht hebben en recht krijgen: twee
verschillende dingen”, dat online beschikbaar is: www.federaalombudsman.be; Observatorium voor Gezondheid en
Welzijn van Brussel-Hoofdstad, Inzichten in non take-up van de sociale rechten en sociale onderbescherming in het
Brussels Gewest, thematisch rapport van het Brusselse Armoederapport 2016, Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie. ; Bernard Nicolas, De Boe Françoise, de Kerchove Georges, Decuypere Marijke, Dubois Hans,
Mazet Pierre, Nicaise Ides, Spicker Paul, Tulkens François, Van Hootegem Henk, Armoede en ineffectiviteit van rechten:
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Ondanks het bestaan van talloze verspreidingsmiddelen en bepaalde mediacampagnes
gaat de ontvangst van informatie niet noodzakelijk gepaard met begrip en kennis. De
risico’s op non-take-up worden in werkelijkheid groter naarmate de stappen talrijker
worden: de informatie ontvangen, lezen, begrijpen, onthouden, de nodige stappen
ondernemen, zich begeven naar en doordringen tot de wereld van de sociale diensten,
vertrouwd geraken met de daar geldende normen, plaatsen, openingsuren, regels en
voorgeschreven gedrag.
De informatie ontvangen, kennisnemen van zijn rechten en ze begrijpen, maar ook weten
hoe ze aan te vragen en tot wie zich te richten kan snel een onoverkomelijke hindernis
zijn voor een kwetsbare persoon.
Het feit dat een persoon die in aanmerking komt voor een sociaal recht, daar geen
gebruik van maakt, verhoogt zijn bestaansonzekerheid en vermindert zo de middelen die
hij nog heeft om menswaardig te leven en zijn terugbetalingsvermogen.

Voorstellen
Naast de eenvoudige temporisatie die erin bestaat betalingsfaciliteiten toe te staan, zou
de deurwaarder idealiter de situatie van de debiteur moeten kunnen analyseren en hem
desgevallend inlichten over de toelagen of verlaagde tarieven waarop hij aanspraak kan
maken, en hem daartoe doorverwijzen naar de instanties die bevoegd zijn om zich over
de toekenning van deze rechten uit te spreken.
Hiertoe zouden de deurwaarders moeten beschikken over een echte bevoegdheid om
vermogensonderzoek te doen en verplichte opleidingen inzake sociale rechten moeten
volgen.
We stellen voor om in elk arrondissement een gewestelijk sociaal repertorium op te
stellen.
We pleiten ook voor de organisatie van ontmoetingen tussen de deurwaarders en sociale
instanties en het opzetten van een bevoorrecht communicatiekanaal, dat de
deurwaarders in staat stelt om personen in bestaansonzekerheid gemakkelijker en
efficiënter door te verwijzen naar de juiste dienst, of de juiste persoon die zich over hun
dossier kan ontfermen, of om zelf de toekenningsaanvraag in te dienen.

non-take-up van rechten, Uitg. Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, die
Keure, 2017, 165 blz.
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Steekkaart nr 3 Rol van de gerechtsdeurwaarder in een vroeg stadium
van de procedure van collectieve schuldenregeling
Samenvatting
Om proceseconomische redenen en om frauduleus of ondoordacht ingeleide procedures
te vermijden en de dossiers die duidelijk een volledige schuldkwijtschelding vergen, snel
te kunnen behandelen, zou het wenselijk zijn om de gerechtsdeurwaarders, in hun
hoedanigheid van deurwaarder, de taak te geven de financiële en vermogenssituatie van
de personen die een collectieve schuldenregeling aanvragen, in een vroeg stadium te
controleren.
De toekenning van sociale steun zonder voorafgaand vermogensonderzoek valt niet te
overwegen.
Waarom moet de toelating voor een collectieve schuldenregeling anders verlopen?
Het voorafgaande verslag van de gerechtsdeurwaarder licht de rechter en de schuldeisers
in en maakt het mogelijk om de behandeling van de aanvragen sneller te sturen, in het
bijzonder als die betrekking hebben op situaties die duidelijk een volledige
schuldkwijtschelding vergen, zonder dat dan een schuldbemiddelaar moet worden
aangesteld.

UITEENZETTING.
Vaststellingen
De procedure van collectieve schuldenregeling is niet gespeend van kritiek: zwaar,
langzaam en duur voor de gemeenschap.
De statistieken van de arbeidsrechtbanken en de Centrale voor kredieten aan
particulieren van de Nationale Bank van België brengen drie belangrijke feiten aan het
licht:
1. bijna de helft van de collectieve schuldenregelingsprocedures loopt vast en blijft
eeuwig duren, wat kosten genereert zonder voordeel voor de persoon die diep in de
schulden zit en zijn schuldeisers;
2. het gecumuleerde aantal weigeringen en herroepingsbeslissingen komt in de buurt van
20 %. Daaruit blijkt dat een groot aantal procedures frauduleus of ondoordacht wordt
ingeleid;
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3. een even groot aantal dossiers blijkt personen te betreffen die helemaal blut zijn en
voor wie alleen een volledige schuldkwijtschelding kan worden overwogen.
Voorts wijzen de jaarverslagen over de controle van het ten laste nemen van het
onbetaalde saldo van de honoraria van de schuldbemiddelaars op grote verschillen tussen
de gerechtelijke arrondissementen: de gemiddelde kost van een dossier van collectieve
schuldenregeling kan dubbel zo hoog zijn ...
Bovendien is de collectieve schuldbemiddelingsprocedure niet economisch neutraal: ze
brengt nettoverliezen teweeg voor de schuldeisers en genereert kosten voor de
gemeenschap, of het nu gaat over het volledig of gedeeltelijk ten laste nemen van de
honoraria van de bemiddelaar of over procedurekosten die de Federale Overheidsdienst
Justitie moet dragen.

Voorstellen
Om in aanmerking te komen voor de collectieve schuldenregelingsprocedure, is
momenteel geen voorafgaand vermogensonderzoek nodig.
De toekenning van sociale steun vergt doorgaans een voorafgaand controle-onderzoek;
Zo veronderstelt de tussenkomst van een OCMW een systematische controle van de
situatie van de aanvrager, met een digitale raadpleging van de voornaamste
vermogensgegevens, naast een huisbezoek om onder meer de omvang van de nood te
kunnen bepalen, maar ook het werkvermogen van de steunaanvrager na te gaan en/of de
gezondheids- of billijkheidsredenen die dat verhinderen.
Om dit onderzoek te kunnen voeren, door de informatie die een aanvrager heeft
verstrekt, te toetsen aan de werkelijke gegevens van de sociale zekerheid, heeft de
Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie een
computerapplicatie ontwikkeld waarmee de sociale-steunaanvragen kunnen worden
gekruist met de gegevens van een reeks stromen die de Kruispuntbank voor de sociale
zekerheid ter beschikking stelt, namelijk: controle van de verzekerbaarheid bij de
ziekenfondsen en controle van het RVV-statuut; raadpleging van het
werkgeversrepertorium; raadpleging van het zelfstandigenrepertorium van het RSVZ;
raadpleging van het kadaster van de kinderbijslag; raadpleging van het huidige
vastgoedvermogen; raadpleging van de gegevens van de RVA met betrekking tot de
werkloosheid; raadpleging van het pensioenkadaster85.
Zou dat ook niet moeten gebeuren voordat een verzoek tot collectieve schuldenregeling
toegankelijk wordt verklaard?
85

Zie artikel 9bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn; artikel 19, § 1 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op
maatschappelijke integratie; het koninklijk besluit van 1 december 2013 betreffende de minimumvoorwaarden voor het
sociaal onderzoek verricht overeenkomstig artikel 9bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van
de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; het koninklijk besluit van 1 december 2013
betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek verricht overeenkomstig artikel 19, § 1, van de wet
van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.
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Op basis van het verslag dat een gerechtsdeurwaarder hiertoe zou opstellen, zouden de
rechter en de schuldeisers objectief worden ingelicht over de niet aangegeven, maar
gecontroleerde situatie van de aanvrager.
De aanvragen zouden dan op geschikte wijze kunnen worden gefilterd, door een
onderscheid te maken tussen:
 gevallen van fraude waarbij een duidelijke organisatie van het onvermogen blijkt;
 geschifte of duidelijk ongegronde aanvragen;
 situaties die om de toekenning van een volledige schuldkwijtschelding vragen
zonder dat een schuldbemiddelaar moet worden aangesteld;
 dossiers waarvoor een schuldbemiddelaar moet worden aangesteld om te pogen
tot een regeling in der minne of tot een gerechtelijke regeling te komen.
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Steekkaart nr 4 Van de procedure van uitvoerend beslag op roerend
goed een instrument maken voor onderhandeling tussen meerdere
partijen
Samenvatting
De individualisering van vervolgingen kan een nadelig effect hebben. De gretigheid van
schuldeisers om tegen eenzelfde debiteur op te treden stelt deze laatste namelijk bloot
aan herhaalde kosten die, wanneer ze zich opstapelen, een oorzaak kunnen worden voor
een situatie van diepe schuld.
Het emblematische mechanisme van gemeenmaking van roerend beslag, bepaald in
artikel 1524 van het Gerechtelijk Wetboek, kan deze schuldspiraal doen toenemen.
Om deze situatie tegen te gaan en de voorkeur te geven aan een met meerdere partijen
overlegde regeling van de terugbetalingsplannen in een meer globale visie op de schuld,
wordt het gebruik van de procedure van uitvoerend beslag op roerend goed aanbevolen,
door de schuldenaar die met meerdere eisers wordt geconfronteerd, de mogelijkheid te
bieden om een opschorting van de individuele vervolgingen te vragen.

UITEENZETTING.
Vaststellingen
Twee werkelijkheden beheersen het uitvoeringsrecht: enerzijds wordt de meest gerede,
oftewel de meest onverzettelijke of agressieve schuldeiser vóór de anderen betaald, en
anderzijds hebben de schuldeisers die geen voorrecht of een zakelijke zekerheid genieten,
alles te vrezen bij een collectieve procedure die hen vrijwel geen hoop op betaling laat.
Buiten een situatie van gelijkgerechtigdheid kan de individualisering van de vervolgingen
dus een nadelig effect hebben: de gretigheid van schuldeisers om tegen eenzelfde
debiteur op te treden, kan deze laatste snel blootstellen aan herhaalde kosten die,
wanneer ze zich opstapelen, een oorzaak worden voor een situatie van diepe schuld.
In tegenstelling tot het uitvoerend derdenbeslag waarvan de opbrengst onvermijdelijk
verdeeld wordt indien meerdere schuldeisers gelijkgerechtigd zijn86, of het uitvoerend
beslag op onroerend goed dat een eenheid van procedure oplegt87, is de procedure van
uitvoerend beslag op roerend goed, die zelden volledig ten uitvoer wordt gebracht, een
heus drukkingsmiddel om de schuldenaar tot volledige en onmiddellijke betaling of
minstens een gespreide afbetaling te dwingen van zijn schuld ten opzichte van een
schuldeiser.

86

Cass., 1e kamer, 11 april 1997, J.L.M.B., 1997/23, p. 911, et obs. F. GEORGES, « Saisie-arrêt et concours des
créanciers : fin d'une controverse », pp. 913-917.
87 Zie artikels 1571 en 1608 tot 1612, Ger.W.
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Het staat elke schuldeiser dus vrij een uitvoerend beslag op roerend goed uit te oefenen,
of zelfs meerdere inbeslagnames van roerend goed indien hij meerdere tegoeden heeft
die opeenvolgend het voorwerp uitmaken van verschillende uitvoerbare titels.
Elke nieuwe schuldeiser gaat op dezelfde wijze te werk en er kunnen ook gevallen zijn
waarbij een door meerdere schuldeisers gemandateerde deurwaarder op dezelfde dag
meerdere uitvoerende beslagen (één per vervolgende schuldeiser) ten laste van dezelfde
schuldenaar uitvoert88.
In plaats van de zaken te verbeteren, is het mechanisme van gemeenmaking van roerend
beslag zoals bepaald in artikel 1524 van het Gerechtelijk Wetboek, van die aard dat het
fenomeen nog wordt versterkt. Dit mechanisme heeft namelijk zijn grenzen en nadelen
aangetoond:
 de reële kosten ervan zijn niet gevoelig lager;
 het berust op een eerder beslag waarvan de actualiteit en het volledige karakter vaak
in vraag worden gesteld en waarvan zelden wordt verduidelijkt of het op zijn minst
heeft toegelaten om een betalingsplan op te stellen;
 terwijl het moment van inbeslagname, waarbij de deurwaarder met de debiteur
wordt geconfronteerd, een onderhandeling en minimaal onderzoek van de financiële
en vermogenssituatie van de debiteur vergt, kan de onmiddellijke betekening van een
verkoopdag op basis van de kopie van een eerdere inbeslagname abrupt dan wel blind
overkomen;
 het systeem, dat tot een minimale dan wel haastige formaliteit is herleid, kan zeer
snel leiden tot een opeenstapeling van verkoopdagen van de in beslag genomen
goederen door meerdere schuldeisers in een heel korte tijdspanne. Daardoor lopen
niet alleen de kosten snel op, maar wordt het voor de debiteur bovendien onmogelijk
om een realistisch, voor hem haalbaar en voor al zijn schuldeisers aanvaardbaar
afbetalingsplan op te stellen.
De pogingen die binnen het beroep worden gedaan om goede praktijken in te voeren, zijn
ook vruchteloos gebleken. In essentie heeft elke schuldeiser immers een egoïstische visie:
met het oog op de eigen belangen en onvermijdelijk gehaast, al was het maar in de hoop
aan de gevolgen van een collectieve procedure te ontsnappen, blijft hij meester over de
tenuitvoerleggingsprocedure en geeft meestal blijk van een onverzettelijkheid die de
gerechtsdeurwaarder met moeite kan ombuigen.
Dat betekent daarom niet dat de eenheid van vervolging inzake uitvoerend beslag op
roerend goed moet worden opgedrongen.
Een korte analyse van vergelijkend recht brengt immers aan het licht dat deze oplossing
in de andere staten van de Unie niet wordt gevolgd. Het recht op individuele vervolging
van elke schuldeiser lijkt unaniem te primeren omwille van de efficiëntie. We moeten te
lange of te zware procedures vermijden die buiten proportie zijn. Dat zou echter

88

Het is echter perfect mogelijk om een enkele inbeslagnemingsakte op te maken in naam van verschillende
schuldeisers.
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gebeuren indien de voorschotten die worden betaald op basis van een enkel beslag op
roerende goederen, aan een verdelingsprocedure waren onderworpen89.
Het roerende vermogen van een persoon schommelt per definitie gevoelig en snel in de
tijd, en nog meer in onze consumptiemaatschappij: het is dus onzeker te vervolgen op
basis van een beslag dat snel voorbijgestreefd kan zijn.
Bovendien zal de gerechtsdeurwaarder die de opdracht krijgt om een vrij bescheiden
schuld te innen, overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel90, niet noodzakelijk alle voor
beslag vatbare roerende voorwerpen in beslag nemen. Latere schuldeisers kunnen op hun
beurt een grotere schuldvordering hebben die de grondslag van het oorspronkelijk
betekende beslag ontoereikend maakt: een nieuw, vollediger beslag is dan onontbeerlijk.

Voorstellen

We bevelen de volgende maatregelen aan:
1e mogelijkheid: elk uitvoerend beslag op roerend goed kan worden gedematerialiseerd
en digitaal worden doorgestuurd naar het centrale bestand van de beslagberichten, waar
het gratis kan worden geraadpleegd en gekopieerd door elke gerechtsdeurwaarder die
gemandateerd is door een andere schuldeiser in het bezit van een uitvoerbare titel 91. Elke
nieuwe schuldeiser kan zich zo een eerste beeld vormen van de aard, de samenstelling en
de waarde van de eerder in beslag genomen goederen.
2e mogelijkheid: in het kader van het gedeelde beroepsgeheim zou elke beslag leggende
gerechtsdeurwaarder verplicht moeten zijn om aan zijn ambtsgenoten, die zijn
gemandateerd door andere schuldeisers die in het bezit zijn van een uitvoerbare titel,
mee te delen of zijn beslag op roerend goed heeft toegelaten om een redelijke
afbetalingsregeling op te stellen en of, naar zijn mening, de openbare verkoop van de in
beslag genomen goederen gunstig kan zijn of integendeel als drukkingsmiddel dient dat
niet moet worden uitgevoerd.
89

Zie wat dit betreft V. VAN DEN HASELKAMP-HANSENNE, La loi du 29 mai 2000 portant création d’un fichier central
des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du
Code judiciaire, J.T., 2001, pp. 263-264: “We willen alles tegelijk: de efficiëntie van de inbeslagname voor zoveel
mogelijk schuldeisers en tegen de laagste prijs. De wens van de wetgever is duidelijk alle schuldeisers, beslag leggend of
verzetdoend (voor zover deze laatste voldoen aan de voorwaarden van artikel 1524, al. 2), toe te laten de voorschotten
verkregen onder druk van de aangevatte maar niet volledig ten uitvoer gebrachte inbeslagname, te genieten maar
vandaag zou, net als gisteren, de toepassing van de evenredige verdeling de kosten van de procedure en,
dientengevolge de kansen op inning van de schuldeisers bezwaren. Dat resultaat zou diametraal staan tegenover het
algemene oogmerk van de wetgever om proceseconomie en efficiëntie voor iedereen te verzoenen.”
90 Zie ook artikel 1527 van het Gerechtelijk Wetboek: “Wanneer de waarde van de in beslag genomen goederen het
bedrag van de oorzaken van het beslag en van het verzet te boven gaat, worden slechts zoveel goederen verkocht als
nodig is tot betaling van schuldvorderingen en kosten”.
91 De bewaring en de terbeschikkingstelling van een deurwaardersexploot in een centraal digitaal register dat wordt
beheerd en gecontroleerd door de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders, is niets nieuws: wat de invordering van
onbetwiste geldschulden betreft, zie artikel 1394/27, §1, al. 2, van het Gerechtelijk Wetboek en, meer in het algemeen,
inzake elektronische betekening, zie de wet van 4 mei 2016 (de zogenaamde potpourri-wet III die, in het Gerechtelijk
Wetboek, artikel 32 wijzigt en artikel 32 quater/1 tot 3 toevoegt) en het koninklijk besluit van 14 juni 2017 houdende
uitvoering van de artikelen 32quater/1, § 1 en 32quater/2, §§ 1 en 6 van het Gerechtelijk Wetboek) die een centraal
register van gedematerialiseerde authentieke akten van de gerechtsdeurwaarders invoeren.
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3e mogelijkheid: voor de betekening van een gemeenschappelijk gemaakt roerend beslag
met vaststelling van een verkoopdag zou een bijzonder tarief moeten gelden (met een
eenmalig en vast forfait) en ze zou slechts op twee voorwaarden toegelaten mogen zijn:
1) het vorige beslag dateert van niet langer dan een jaar92 geleden en
2) de beslag leggende gerechtsdeurwaarder heeft laten weten dat zijn beslag
op roerend goed tot een terugbetalingsplan heeft geleid dat min of meer
wordt nageleefd.
4e mogelijkheid: de mogelijkheid die de schuldenaar op wiens goederen beslag wordt
gelegd, krijgt om de in beslag genomen goederen in der minne te verkopen om met de
opbrengst ervan zijn schuldeisers te betalen, mag niet vervat liggen binnen een
voorgeschreven termijn vanaf het beslag van tien dagen op straffe van verval. De praktijk
heeft namelijk uitgewezen dat het, ongeacht de fase van de procedure, vaak voordeliger
is een verkoop uit de hand toe te staan die rendabeler is dan een openbare verkoop.
5e mogelijkheid: er moet in een minimale termijn worden voorzien van één maand tussen
de betekening van een nieuwe verkoopdag en die dag93: deze termijn is nodig om de
debiteur die met gelijktijdige vervolgingen van verschillende schuldeisers wordt
geconfronteerd, de tijd te geven met hen te onderhandelen.
6e mogelijkheid: indien nog geen verkoop werd vastgelegd, moet elke debiteur die met
verschillende beslag leggende schuldeisers wordt geconfronteerd, op vereenvoudigde
wijze de beslagrechter94 kunnen inschakelen, opdat deze een opschorting van twee
maanden oplegt en een van de beslag leggende gerechtsdeurwaarders aanstelt. De
aangestelde gerechtsdeurwaarder heeft als opdracht over een algemeen
terugbetalingsplan te onderhandelen met alle vervolgende schuldeisers. Elk akkoord dat
de gerechtsdeurwaarder vaststelt, is aldus bindend voor de betrokken schuldeisers. De
debiteur op wiens goederen beslag werd gelegd, kan slechts eenmaal gebruik maken van
deze optie.
In dit systeem is er geen centralisatie van de vervolgingen bij één enkele deurwaarder,
blijft elke schuldeiser meester over zijn dossier en blijft elke optredende
gerechtsdeurwaarder zijn dossier opvolgen.
De interactie tussen de beslag leggende gerechtsdeurwaarders zou essentieel zijn – het is
op dit niveau dat de sociale rol van de deurwaarder in het bijzonder effect zou kunnen
sorteren – om de uitwisseling van vermogensgegevens te garanderen (en zo fraude of
bedrog te vermijden) en zo veel mogelijk de voorkeur te geven aan het opstellen van een
duurzaam terugbetalingsplan tussen meerdere partijen95.
92

Zoals aangegeven rechtvaardigt het schommelende karakter van het roerend vermogen deze verkorte termijn.
Terwijl deze termijn vandaag slechts 4 dagen bedraagt (zie art. 1521 Ger. W.).
94 Zie mechanisme bepaald in artikel 1408, §3, Ger. W.
95 De overredingskracht die de gerechtsdeurwaarder aan de dag moet leggen, zal gericht zijn op een economische
aanpak: rekening houdend met de aanwezige schuldeisers, de objectief vastgestelde terugbetalingsmogelijkheden van
hun gemeenschappelijke debiteur en de geraamde waarde van de in beslag genomen roerende goederen, moet worden
aangetoond dat de eventuele onverzettelijkheid van één schuldeiser het gemeenschappelijke belang zou schaden en
rechtsmisbruik zou kunnen vormen, voor zover de gedwongen verkoop van de in beslag genomen goederen
93
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Steekkaart nr 5 De gerechtsdeurwaarder echte bevoegdheid geven om
vermogensonderzoek te doen en zo steriele inningsprocedures te
vermijden
Samenvatting

Snel en objectief een onvermogen detecteren dat het concrete en reële belang van een
rechtsvordering ernstig zou schaden, veronderstelt vermogenstransparantie.
Het recht op uitvoering, verzoend met de rechtmatige rechten van de debiteur (privacy
en menselijke waardigheid), is nauw verbonden met het beginsel van de rechtsstaat en
het begrip van een eerlijk proces.
Het legt de staten een positieve verplichting ten laste. Hoewel de overheid uiteraard niet
verantwoordelijk kan worden gesteld voor het onvermogen van een debiteur, wordt haar
aansprakelijkheid wél ingeroepen indien de debiteur door een falend wetgevend
uitvoeringssysteem niet gehoorzaamt terwijl het mogelijk was om hem daartoe te
verplichten.
De gerechtsdeurwaarder echte bevoegdheid geven om vermogensonderzoek te doen
biedt in dat opzicht voornamelijk de volgende voordelen:
1) steriele invorderingsprocedures langs gerechtelijke (of administratieve) weg en dus
zinloze kosten zijn op die manier in heel grote mate te vermijden;
2) wanneer hij de financiële en vermogenssituatie van de debiteur kent, kan de
gerechtsdeurwaarder de invorderingsmaatregelen optimaliseren door het efficiëntste,
minst dure en minst schadelijke uitvoeringspad te kiezen;
3) de gerechtsdeurwaarder kan bovendien kwetsbare personen helpen om de sociale
rechten in te roepen waarop ze aanspraak kunnen maken;
4) indien de gerechtsdeurwaarder de eerste filter wordt in een vroeg stadium van de
collectieve schuldenregelingsprocedure, kan hij de debiteur efficiënter suggereren om
daarop een beroep te doen met het oog op een korte weg die is voorbehouden voor
de armsten (die een volledige schuldkwijtschelding inhoudt zonder een
schuldbemiddelaar te moeten aanstellen);
5) door de financiële situatie van een debiteur objectief en gedocumenteerd te
onthullen, kan de gerechtsdeurwaarder de schuldeisers gemakkelijker overtuigen van
de noodzaak om betalingstermijnen toe te staan, in een algemene visie van de schuld.
Gerechtsdeurwaarders reële en vereenvoudigde bevoegdheden geven om aan
vermogensonderzoek te doen, komt ontegensprekelijk tegemoet aan het algemene
economisch nadelig zou zijn voor alle partijen, en elke hoop op een algemene en duurzame terugbetalingsregeling
definitief de kop in zou drukken.
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belang en rechtvaardigt ten volle dat de wetgever de obstakels wegneemt die dat nog
steeds verhinderen. Het betekent ook dat de deurwaarders hun functie kunnen
uitoefenen met een resoluut socialere en meer geïndividualiseerde aanpak naar gelang
van de specifieke omstandigheden van elk geval.

UITEENZETTING.

Vaststellingen
Een rechterlijke beslissing is geen einde op zich: ze luidt een proces in dat moet toelaten
om de rechterlijk bevestigde rechten daadwerkelijk uit te oefenen.
In dat opzicht is de vermogenstransparantie, gedefinieerd als de mogelijkheid voor de
uitvoerende beambte om de bezittingen van een debiteur te bepalen en in kaart te
brengen teneinde efficiënte en evenredige uitvoeringsmaatregelen te treffen, volgens het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens onlosmakelijk verbonden, niet alleen met het
beginsel van de rechtsstaat, maar ook met het recht op uitvoering binnen een redelijke
termijn dat een van de onderdelen is van het recht op een eerlijk proces96.
Dit uitvoeringsrecht is uiteraard niet onbeperkt en moet onder meer worden verzoend
met de rechtmatige rechten en belangen van de debiteur, zoals het recht op privacy en
het recht op respect voor de menselijke waardigheid97.
Daarbuiten moeten de staten de uitvoerende beambten de middelen geven om hun
opdracht ten volle en efficiënt uit te voeren. Hoewel de overheid niet verantwoordelijk
kan worden gesteld voor het onvermogen van een debiteur, wordt haar aansprakelijkheid
wél ingeroepen indien de debiteur door een falend wetgevend uitvoeringssysteem niet
gehoorzaamt terwijl het mogelijk was hem daartoe te verplichten. De staat heeft dus de
positieve verplichting om de schuldeisers performante uitvoeringsinstrumenten ter
beschikking te stellen die de effectieve tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en
andere uitvoerbare titels waarborgen98.
EHRM, 19 maart 1997, Hornsby tegen Griekenland, Rec., 1997-II, pp. 510-511 ; D., 1998, 74 en nota N. FRICERO.
Raadpleeg ook: J. van COMPERNOLLE, « Le droit à l’exécution : une nouvelle garantie du procès équitable », in Het
Europees gerechtelijk recht en procesrecht, Brugge, die Keure, 2003, pp. 475-483.
97 In verband daarmee kan volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het uitvoeringsrecht van
uitvoerbare titels onder meer als limiet het onvermogen hebben van een debiteur in financiële moeilijkheden (EHRM,
25 oktober 2001, Saggio tegen Italië, verzoek nr. 41879/98, §35, 20 december 2001, F.L. tegen Italië, verzoek nr.
25639/94, § 34. Voeg toe EHRM, 25 juli 2013, Rousk tegen Zweden, verzoek nr. 27183/04: het Hof is van mening dat in
dit geval een Zweedse procedure van openbare verkoop van een gebouw en de daaropvolgende uitzetting van de
debiteur tot een schending heeft geleid van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat het
recht op privacy en respect van het gezinsleven waarborgt. Om zijn beslissing te rechtvaardigen, wijst het Europees Hof
op het vrij bescheiden karakter van de openstaande schuld van de debiteur op het moment van zijn uitzetting. Dit
arrest illustreert dat het nodig is rekening te houden met de belangen van de debiteurs bij de uitvoering van
dwangmaatregelen. De controle van de evenredigheid van de uitvoeringsmaatregel in verhouding tot het bedrag van de
schuld moet nog strenger zijn indien de procedure leidt tot de gedwongen verkoop van het gebouw waar de debiteur
woont.
98 In zijn standaardarrest Pini, Bertani en Atripaldi tegen Roemenië van 22 juni 2004 bevestigt het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens dat de uitvoerende beambten “handelen in het belang van een goede rechtsbedeling, wat van
hen een essentieel element van de rechtsstaat maakt” (EHRM, 22 juni 2004, verzoek nr. 78028/01 en 78030/01, § 183).
96
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Het colloquium van 20 februari 2016 dat was gewijd aan vermogenstransparantie en
georganiseerd door de Franstalige unie van gerechtsdeurwaarders onder het
voorzitterschap van professor Georges de LEVAL99, was de gelegenheid om twee zwakke
punten in onze huidige wetgeving inzake vermogenstransparantie aan te kaarten:
1. de ongelijkheid tussen schuldeisers in het onderzoek naar
vermogensinformatie: de institutionele schuldeiser wordt steeds bevoordeeld
terwijl het uitvoeringsrecht voor iedereen gelijk moet zijn, alleen de opbrengst
van de uitvoering kan tot ongelijke verdelingen leiden naargelang de
voorkeurrechten die de wetgever aan bepaalde schuldeisers toekent100;
2. het verspreide karakter van de bronnen van vermogensinformatie en hun
soms onvolledige of onaangepaste toegankelijkheid, elementen die
verplichten tot meerdere stappen, met bijkomende administratiekosten tot
gevolg, voor een soms middelmatig of teleurstellend resultaat.
We moeten twee positieve ontwikkelingen melden, maar ze volstaan nog niet.
De eerste vloeit voort uit een beraadslaging van 7 november 2017101 door het Sectoraal
Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid van de Privacy-commissie.
Erkennende dat het verzamelen van informatie bij de instellingen van sociale zekerheid
voordelig was voor de schuldeiser én de debiteur, heeft dit Comité de toelating die in
1996 aan de instellingen van sociale zekerheid werd gegeven om persoonsgegevens aan
de gerechtsdeurwaarders te verstrekken, aanzienlijk uitgebreid102.

99

Q. DEBRAY, B. MEIRSSCHAUT, F. GEORGES, G. LAGUESSE, G. PAYAN, et G. de LEVAL, « La transparence patrimoniale.
Actes du colloque organisé le 20 février 2016 par l'Union francophone des huissiers de justice, sous la présidence du
professeur Georges de LEVAL. », Ius & Actores, 2016/1-2, p. 201-319. Zie ook: E. LEROY, « L’efficacité des procédures
judiciaires au sein de l’Union européenne et les garanties des droits de la défense – Transparence patrimoniale », in
L’efficacité de la justice civile en Europe, Brussel, Larcier, 2000, pp. 271 et s., en, van dezelfde auteur, « La transparence
patrimoniale en droit belge », in La transparence patrimoniale – Condition nécessaire et insuffisante du titre
conservatoire européen ?, Éditions juridiques et techniques, 2001, pp. 329 et s. ; F. GEORGES, La saisie de la monnaie
scripturale, voorwoord van G. de LEVAL en I. MOREAU-MARGREVE, Brussel, Larcier, 2006, blz. 286 e.v., nr 191 e.v.; G.
PAYAN, Droit européen de l’exécution en matière civile et commerciale, coll. Droit de l’Union européenne, Brussel,
Bruylant, 2012, blz. 102, nr. 51.
100 Zie in verband hiermee Fr. GEORGES en G. LAGUESSE, « La transparence patrimoniale en Belgique : pour une égalité
des créanciers à l’égard du droit de l’exécution », in « La transparence patrimoniale - Actes du colloque organisé le 20
février 2016 par l'Union francophone des huissiers de justice, sous la présidence du professeur Georges de LEVAL », Ius
& Actores, 2016/1-2, p. 251 sv.
101 Beraadslaging van de afdeling “Sociale Zekerheid” van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de
Gezondheid nr. 17/088 van 7 november 2017, gewijzigd op 9 januari 2018, over de elektronische mededeling van
persoonsgegevens door de kruispuntbank van de sociale zekerheid aan de gerechtsdeurwaarders.
102 Deze uitbreiding is drievoudig: 1) ten eerste kan de deurwaarder geleidelijk bepaalde gegevens die de instellingen
van sociale zekerheid bewaren, rechtstreeks en digitaal raadplegen zonder een kopie van de uitvoerbare titel te moeten
voorleggen, wat strenge controles van de rechtmatigheid niet verhindert; 2) vervolgens zijn de gegevens die mogen
worden verstrekt, afkomstig van alle instellingen die verbonden zijn met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 3)
ten slotte werd de lijst van uitvoerbare titels op grond waarvan de gegevens mogen worden verstrekt, uitgebreid en
omvat ze voortaan ook: uitspraken gedaan op eenzijdig verzoek, dwangbevelen die voortkomen uit het voorrecht van
het voorafgaande, het proces-verbaal van niet-betwisting in de B2B-invorderingsprocedure en meer in het algemeen de
uitvoerbare besluiten afkomstig uit een andere staat van de Europese Unie.
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Na te hebben toegegeven dat de verzameling van vermogensgegevens “kostbare
beslagen die uiteindelijk niets opleveren voor zijn schuldeiser omdat er geen rechten op
beslagbare uitkeringen gelden” kan vermijden, heeft het sectoraal comité paradoxaal
genoeg besloten dat de instellingen van sociale zekerheid in geen geval het bedrag van de
inkomsten van de debiteur mogen meedelen ...
De tweede positieve evolutie vloeit voort uit een wetsontwerp van 9 mei 2018 houdende
diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering
van alternatieve vormen van geschillenoplossing103.
Een van de doelstellingen van dit wetsontwerp is de uitvoering van de Europese
verordening betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op
bankrekeningen104. Hiertoe werd de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders
aangesteld als bevoegde Belgische autoriteit om gegevens over de bankrekeningen van
een debiteur te vragen, door het Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank van
België te raadplegen.
Het wetsontwerp trekt echter lering uit deze Europese verordening om verder te gaan,
want het voorziet in de introductie in ons interne recht van de mogelijkheid voor een
schuldeiser om de beslagrechter toestemming te vragen om van de Nationale Kamer van
Gerechtsdeurwaarders gegevens over de bankrekeningen van de debiteur te verkrijgen.
Minder vergaand dan de Europese verordening voorziet, is deze optie slechts mogelijk
indien de schuldeiser reeds een uitvoerbare titel bezit105. Zo niet is een omweg via een
conservatoir beslag en een voorafgaande goedkeuring van de beslagrechter verplicht. Dat
maakt de procedure uiteraard zwaar en duur voor een onzeker resultaat.
De digitale raadpleging van de persoonsgegevens die de instellingen van sociale
zekerheid bewaren op korte of middellange termijn en de hoop op een procedure die een
onderzoek naar de bankrekeningen toelaat, zijn stappen in de goede richting, maar de
situatie is daarom nog niet helemaal bevredigend.
Hoewel wordt toegegeven dat toegang tot vermogensgegevens in het belang is van zowel
de schuldeiser als de debiteur, wat dus onder het algemene belang valt, zien we dat het
103

Parl. Doc. Kamer, 5e zitting, Doc. nr. 54 – 2919/007.
Verordening (EU) nr. 655/2014 van 15 mei 2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een
procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende
inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken. Artikel 5 van deze verordening klinkt
als volgt: “De schuldeiser kan in de volgende gevallen een bevel tot conservatoir beslag verkrijgen: a) vóór of tijdens elke
fase van een door hem in een lidstaat tegen de schuldenaar ingestelde procedure betreffende het bodemgeschil, zolang
geen rechterlijke beslissing is gegeven of geen gerechtelijke schikking is goedgekeurd of getroffen; b) nadat hij in een
lidstaat een rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte heeft verkregen op grond waarvan de
schuldenaar de vordering moet voldoen.”
105 In tegenstelling tot de Europese verordening overweegt de auteur van het wetsontwerp onderzoeken naar de
bankrekeningen en een eventueel beslag hierop alleen ten gunste van de schuldeiser die in het bezit is van een
uitvoerbare titel. Indien echter terecht wordt gevreesd voor georganiseerde insolvabiliteit, kan het feit dat een
schuldeiser verplicht is de uitkomst af te wachten van de procedure ten gronde om tegen de prijs van een bijkomende
procedure de bankrekeningen, die per definitie vluchtig, schommelend en veranderlijk zijn, te mogen bevriezen,
uiteraard fataal zijn. Men mag zich bovendien niet vergissen: het onderzoek en de bevriezing van de bankrekeningen
betreffen veel minder particulieren die in een schuldspiraal vastzitten dan goed ingelichte debiteuren die als enige doel
hebben zich met alle middelen aan hun verplichtingen te onttrekken.
104
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in de vergunningen van toegang tot deze gegevens aan samenhang en een totaalvisie
ontbreekt. Deze stand van zaken is paradoxaal.

Voorstellen

1) Gelet op deze vaststelling moeten we pleiten voor de wettelijke erkenning van een
machtiging tot vermogensonderzoek in hoofde van de gerechtsdeurwaarder106, een
machtiging die vrij moet zijn van elke voorafgaande toestemming zodra de vervolgende
schuldeiser in het bezit is van een uitvoerbare titel, zoals trouwens reeds het geval is in
Frankrijk107.
2) De concrete uitoefening van deze onderzoeksbevoegdheid is zeer gemakkelijk te
verwezenlijken, zonder de openbare administratie onnodig te moeten lastigvallen. Er
bestaan in België namelijk reeds vijf relevante informatiebronnen die geconcentreerd zijn
in digitaal toegankelijke databases, namelijk:
a) de applicatie “MyMinFin (Pro)”, beheerd door de Federale overheidsdienst
Financiën, die het mogelijk maakt om het belastings- en vermogensdossier van
een natuurlijke persoon (MyMinFin) of rechtspersoon (MyMinFin Pro) te
raadplegen108;
b) de applicatie “MyCareer.be”, beheerd door de vzw SIGEDIS, die het mogelijk
maakt om alle gebeurtenissen van een beroepsloopbaan te raadplegen, met
inbegrip van het bedrag van de inkomsten uit werk of vervangingsinkomens 109;
c) de applicatie “MyPension.be”, beheerd door de Federale Overheidsdienst
Pensioenen, die toelaat om de verworven wettelijke en aanvullende
pensioenrechten te raadplegen110;
106

Het moet gaan om een wettelijke bekrachtiging door toevoeging van een specifieke bepaling in het Gerechtelijk
Wetboek die de gerechtsdeurwaarder welomlijnde bevoegdheden tot vermogensonderzoek verleent waarvan de
doeleinden duidelijk vooraf bepaald zijn.
107 In Frankrijk mag de gerechtsdeurwaarder die belast is met de uitvoering van een uitvoerbare titel, zich zonder
andere formaliteiten wenden tot de belastingadministratie (Livre des procédures fiscales, art. L. 151 A) en de
instellingen die wettelijk bevoegd zijn om depositorekeningen aan te houden (Codes des procédures civiles d’exécution,
art. L. 152-2), om inlichtingen te verkrijgen over de bankrekeningen van een debiteur. De association de droit
électronique et communication ADEC laat gerechtsdeurwaarders toe om via de link www.portail-huissier.com de
gegevens te raadplegen van het bestand bankrekeningen en vergelijkbare rekeningen “FICOBA”, dat door de algemene
directie van de overheidsfinanciën wordt beheerd.
108 Het belastingdossier van elke belastingplichtige, dat gemakkelijk kan worden geraadpleegd via de applicatie
“MyMinFin (Pro)”, is een zeer kostbare bron van vermogensgegevens: kinderbijslag, aanslagbiljet,
huurovereenkomsten, btw-documenten, belastingaangiften van natuurlijke personen of vennootschappen, Steekkaarts
inzake belastingvoordelen, inkomstenSteekkaarts, gegevens over inkomsten in het buitenland, pensioenen, onroerende
voorheffing, bedrijfsvoorheffing, verwerkingen, voorafbetalingen, vastgoed met kadastrale gegevens, vermelding van
een bankrekening, betalingen en terugbetalingen, overdrachten van vorderingen en beslagen door de fiscus.
109 Deze website geeft een volledig overzicht van de beroepsloopbaan van een persoon. Men vindt er alle vorige en
huidige jobs terug als werknemer, zelfstandige of ambtenaar, alsook periodes van inactiviteit (bijvoorbeeld
werkloosheid). De website vermeldt naast het ontvangen inkomen ook het aantal gepresteerde dagen.
110 De raadpleging van deze informatiebron en die over de professionele loopbaan lijkt reeds gerechtvaardigd door de
beraadslaging van de afdeling “Sociale Zekerheid” van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de
Gezondheid nr. 17/088 van 7 november 2017, gewijzigd op 9 januari 2018, over de elektronische mededeling van
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d) het repertorium van voertuigen, de gedigitaliseerde database die wordt
beheerd door het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van
de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, waarin de ingeschreven
voertuigen die in het verkeer zijn toegelaten zijn opgenomen111;
e) en ten slotte het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank van België dat
gegevens verzamelt over de bankrekeningnummers die een persoon bezit bij
iedere bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling112.
We benadrukken dat elke belastingplichtige gemakkelijk toegang heeft tot zijn fiscale
dossier “MyMinFin” of de websites “mycareer.be” of “mypension.be” met behulp van zijn
elektronische identiteitskaart en pincode. Dat wil zeggen dat het niet moeilijk zou mogen
zijn om deze toegang te verlenen aan de gerechtsdeurwaarders, onder toezicht van de
Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders die de rol van “Trusted Third Party” vervult,
dat wil zeggen “vertrouwde derde partij” belast met de controle op het rechtmatige
karakter van de raadplegingen113.
1) Steunend op deze kostbare gegevensbronnen en geïnspireerd door de bevoegdheden
op het vlak van vermogensonderzoek die bij de belastingadministraties en de dienst voor
onderhoudsvorderingen reeds erkend zijn, kunnen we de wetgever dus voorstellen om de
persoonsgegevens door de kruispuntbank van de sociale zekerheid aan de gerechtsdeurwaarders, met de
meldenswaardige (maar ook paradoxale en betreurenswaardige) uitzondering van het bedrag van de inkomsten.
111 Zie koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen en met name artikel 6, § 2, 10° dat
bepaalt dat een van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens van het repertorium mogen worden verwerkt, het
bewarend beslag en de tenuitvoerlegging op motorvoertuigen en aanhangwagens is. Toegevoegd: de beraadslaging AF
nr. 11/2010 van 10 juni 2010 van het Sectoraal Comité voor de federale Gegevensbeschermingsautoriteit die de
gerechtsdeurwaarders die beschikken over een rechterlijke beslissing of een andere uitvoerende titel, machtigt tot
inzage in de gegevens van het repertorium van voertuigen om beslag te leggen op een voertuig, en de beraadslaging AF
nr. 5/2016 van 18 februari 2016 van hetzelfde Comité die de gerechtsdeurwaarders niet machtigt om het repertorium
van het DIV te raadplegen voor solvabiliteitsonderzoeken zoals bepaald in artikel 519 § 2, 14° van het Gerechtelijk
Wetboek en om hun algemene informatieplicht ten opzichte van hun verzoekers uit te oefenen overeenkomstig artikel
519, § 3 van voornoemde wet (wat fundamenteel contraproductief is).
112
Om de gerechtsdeurwaarders een rechtstreekse, snelle en vlotte toegang tot de bankgegevens te verschaffen en
een beslag op roerende goederen dat te “opdringerig” wordt geacht zoveel mogelijk te vermijden, kan het volgende
systeem worden voorgesteld (een vergelijkbaar systeem bestaat reeds in Frankrijk): indien de vordering lager is dan
(bijvoorbeeld) € 500 (excl. kosten en interesten) en het geen onderhoudsvordering of belastingschuld betreft, moet het
beslag prioritair op de bankrekening van de debiteur worden gelegd. Indien dit prioritaire beslag op de bankrekening
onmogelijk of vruchteloos is, kan vervolgens het beslag op roerend goed worden toegepast. Voor de efficiëntie van een
dergelijk systeem moet enerzijds een beroep worden gedaan op de elektronische betekening van het derdenbeslag op
de bankrekening, alsook de gestructureerde elektronische uitwisselingen met de banken, en moet anderzijds, zoals we
in dit verslag voorstellen, de verdelingsprocedure ontoepasbaar worden gemaakt indien de opbrengst van het beslag
minder dan € 2.500 bedraagt, dit om proceseconomische redenen en voor efficiëntiedoeleinden.
113 Zie in dit verband de Aanbeveling van de Privacycommissie nr. 02/2010 omtrent de privacybeschermende rol van
Trusted Third Parties (TTP of vertrouwde derde partijen) bij gegevensuitwisseling: De Commissie heeft al verschillende
keren gesteld - onder andere in advies nr. 30/98 van 25 september 1998- dat leden van beroepen waarvoor een orde of
een instantie met disciplinaire bevoegdheid bestaat, slechts toegang tot het Rijksregister zouden mogen hebben indien
deze instantie als tussenpersoon optreedt. Personen die toegang wensen, zouden aan deze laatste de reden van de
raadpleging kunnen meedelen - wat controle van de finaliteit van de raadpleging mogelijk maakt - en de desbetreffende
instantie zou ook kunnen nagaan of die persoon bijvoorbeeld geen tuchtstraf heeft gekregen (iets wat de beheerder
van een authentieke bron doorgaans niet kan onderzoeken). De TTP treedt dan op als een eerste filter tegen misbruik.
Een dergelijke aanpak kan het gebruikers -en toegangsbeheer van authentieke bronnen aanzienlijk verbeteren. De orde
(of een andere instantie met disciplinaire bevoegdheid) - die optreedt als een TTP - fungeert als bewaker voor het
rechtmatige gebruik door haar leden van een authentieke bron zoals het Rijksregister. Zij staat garant voor het feit dat
degene die een authentieke bron raadpleegt, ook effectief in functie is en zij waakt ook over de doelgebondenheid van
de raadplegingen. Op die wijze kan met andere woorden een autocontrole door de sector zelf georganiseerd worden.”
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volgende bepaling in het Gerechtelijk Wetboek op te nemen:
“§ 1. Om de vermogenssituatie van de debiteur op te stellen met het oog op een efficiënte
invordering en met de tussenkomst van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, is
de gerechtsdeurwaarder belast met de uitvoering van een uitvoerbare titel gemachtigd
om:
 de belasting- en vermogensgegevens van de debiteur te raadplegen via de
applicatie “MyMinFin (Pro)” van de Federale Overheidsdienst Financiën;
 de persoonsgegevens betreffende de professionele loopbaan van de debiteur te
raadplegen via de applicatie “MyCareer.be” beheerd door de vzw SIGEDIS;
 de persoonsgegevens betreffende het wettelijke en aanvullende pensioen van de
debiteur te raadplegen via de applicatie “MyCareer.be” beheerd door de Federale
Overheidsdienst Pensioenen;
 het repertorium van voertuigen te raadplegen dat wordt bijgehouden door het
Directoraat-Generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de Federale
Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer;
 bij het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank van België de beschikbare
gegevens op te vragen bedoeld in artikel 322, § 3, 1e lid van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 betreffende een debiteur of mededebiteur zonder de
beperkingen van artikel 322, §§ 2 tot 4 van hetzelfde Wetboek.
§ 2. Indien deze bronnen van vermogensgegevens onvoldoende relevante gegevens
hebben opgeleverd, kan de gerechtsdeurwaarder belast met een uitvoering, zonder dat
hem het beroepsgeheim kan worden tegengeworpen, alle aangepaste, relevante en nietovermatige inlichtingen vragen aan de administratieve diensten van de Staat, met
inbegrip van de diensten die onder de Federale Overheidsdienst Financiën ressorteren,
alsmede aan de administraties van de gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de
agglomeraties, de federaties van gemeenten en de openbare instellingen en organen die
gehouden zijn om binnen een termijn van 8 dagen te antwoorden, waarbij deze termijn
om rechtmatige redenen kan worden verlengd.
Onder “overheidsinstellingen of -organen” verstaan we instellingen, vennootschappen,
verenigingen, vestigingen en kantoren aan het bestuur waarvan de Staat, een
gemeenschap of een gewest deelneemt, waaraan de Staat, een gemeenschap of een
gewest een waarborg verleent, op de activiteiten waarvan de Staat, een gemeenschap of
een gewest toezicht uitoefent of waarvan het directiepersoneel is aangesteld door de
federale regering of een gemeenschaps- of gewestregering, op haar voorstel of middels
haar goedkeuring.
§ 3. Lid 2 is niet van toepassing op de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium van
de Federale Overheidsdienst Economie, noch op de gemeenschappen en gewesten voor de
bevoegdheden die vroeger werden toegekend aan het Economisch en Sociaal Instituut
voor de Middenstand en werden overgedragen aan de gemeenschappen en gewesten
voor wat de verzamelde individuele gegevens betreft.
§ 4. Op verzoek van een gerechtsdeurwaarder belast met de uitvoering van een
uitvoerbare titel is elke werkgever, alsook elke bank-, wissel-, krediet- en spaarinstelling
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verplicht hem binnen een termijn van 8 dagen, die om rechtmatige redenen kan worden
verlengd, schriftelijk alle gepaste, relevante en niet overmatige gegevens die hij bezit te
verstrekken waarmee kan worden nagegaan of een uitvoerend derdenbeslag ten laste van
de veroordeelde persoon economisch voordelig is114.
§ 5. Onverminderd artikel 1389bis/4 zijn de gerechtsdeurwaarder belast met de uitvoering
van een uitvoerbare titel, alsook zijn medewerkers gehouden buiten de uitoefening van
hun functies de absolute geheimhouding te handhaven met betrekking tot alles waarvan
zij ten gevolge van de uitvoering van hun opdracht kennis hebben genomen”.
2) Anderzijds bevelen we aan om de gegevens die in het centrale bestand van de
beslagberichten moeten worden opgeslagen, aan te vullen.
Om onnodige uitvoeringskosten te vermijden en de administratiekosten van onderzoeken
te verlichten, zou het nuttig zijn om het toepassingsgebied van het centrale bestand van
de beslagberichten uit te breiden met de bekendmaking van incidenten die schuldeisers
kunnen ontmoedigen om nieuwe onnodige kosten op te lopen, zoals bijvoorbeeld:
 de processen-verbaal van openbare verkoop of verkoop in der minne van de in
beslag genomen mobiele goederen, niet alleen in de vorm van een kennisgeving115
maar in digitale kopie;
 de projecten voor evenredige verdeling krachtens artikel 1627 en volgende van het
Gerechtelijk Wetboek, niet alleen in de vorm van een kennisgeving116 maar in
digitale kopie;
 de processen-verbaal van uitzetting (met vermelding van het adres van de plaats in
kwestie);
 de processen-verbaal die de verdwijning of verduistering van in beslag genomen
voorwerpen vaststellen;
 ten slotte, het insolvabiliteitsbericht waarin de afwezigheid van beslagbaar
vermogen117 wordt vermeld en dat elke gerechtsdeurwaarder belast met een

114

Deze onderzoeksbevoegdheid bij mogelijke werkgevers is belangrijk om kosten van niet-productieve derdenbeslagen
te vermijden indien blijkt dat de inkomsten van de debiteur geen beslagbare uitkeringen hebben. Dat is ze ook
tegenover de banken, aangezien het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank van België alleen de banken inlicht
waar de debiteur bekend is of was, zonder enige indicatie over het saldo van eventuele nog actieve rekeningen of alle
andere banktegoeden (bovendien is het, voor het beslag, onontbeerlijk te weten of de beslagbare uitkeringen toelaten
om minstens de procedurekosten te dekken), en anderzijds de gegevens van het Centraal Aanspreekpunt van de
Nationale Bank van België slechts eenmaal per jaar worden bijgewerkt (Wetsontwerp, Doc. Parl., Kamer, 5e zitting, Doc
54 – 2919/001, blz. 230), wat in geval van georganiseerde fraude enige scepsis kan wekken over de relevantie en
actualiteit van de verzamelde gegevens …
115 Dit is reeds voorzien, maar alleen voor de processen-verbaal van verkopen in der minne (art. 1526bis, laatste lid,
Ger. W.).
116 Momenteel wordt bij een procedure van evenredige verdeling alleen de vermelding dat de verdeling definitief is
geworden op het beslagbericht vermeld (art. 1390quinquies, lid 2, Ger. Wb).
117 Om performant te zijn, moet een dergelijk bericht volledig zijn en dus zowel de roerende goederen en de inkomsten
als het vastgoed en de bankrekeningen beogen.
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uitvoering verplicht moet neerleggen in het centrale bestand van de
beslagberichten wanneer hij een insolvabiliteit objectief heeft vastgesteld 118.
Het zou andere schuldeisers onnodige gerechtskosten besparen, niet alleen in een ver
gevorderd stadium van een uitvoeringsprocedure, maar zelfs voorafgaand aan alle
gerechtelijke stappen, aangezien de gerechtsdeurwaarders het centrale bestand van de
berichten kunnen raadplegen, zowel vóór een beslagprocedure als op het moment dat
hen wordt gevraagd “een invorderingsprocedure ten gronde” aan te gaan” 119
Het belang van deze publicatie zou ook de debiteur ten goede komen, aangezien ze
vermijdt dat hij het voorwerp wordt van even nutteloze als ongelegen handelingen, maar
hem ook de facto een opschortingsperiode bezorgt waarin hij zijn financiële situatie
rustiger kan rechtzetten.
3) Bovendien stellen wij voor om in een omkaderd solvabiliteitsonderzoek vóór het
proces te voorzien.
Zo het uitvoeringsrecht, dat een uitvoerbare titel veronderstelt, de toekenning
rechtvaardigt van uitgebreide bevoegdheden voor vermogensonderzoek aan de
uitvoerende beambte, zo is dit recht niet onbeperkt en moet het worden verzoend met
de rechtmatige rechten en belangen van de debiteur, en meer in het bijzonder zijn recht
op privacy en menselijke waardigheid.
Dan stelt zich de vraag of vermogensonderzoek in het bewarende stadium, maar ook in
een vroeg stadium van het proces gerechtvaardigd kan zijn en, indien het is toegelaten,
binnen welke grenzen.
 In het bewarende stadium kan het naar behoren worden onderworpen aan de
voorafgaande toestemming van de beslagrechter zoals overigens in het eerder vermelde
wetsontwerp van 9 mei 2018 is bepaald120.
De beslagrechter kan naargelang de specifieke omstandigheden van elk geval oordelen of
de doelgerichte en algemene verzoeken tot vermogensonderzoek gerechtvaardigd,
relevant en evenredig zijn, naargelang de omvang van de inzet en de risico’s op
insolvabiliteit.
 Vóór het proces en buiten de tussenkomst van de beslagrechter lijken ze ook
toelaatbaar voor zover ze alleen worden toevertrouwd aan de gerechtsdeurwaarders en
het gebruik ervan streng wordt gecontroleerd en zo nodig zwaar bestraft121.
118

Artikel 1390, §1, 7° van het Gerechtelijk Wetboek voorziet reeds in de neerlegging van een bericht “bij vaststelling
van niet-bevinding, de vermelding dat de voor beslag vatbare goederen van de schuldenaar kennelijk ontoereikend zijn
om de kosten van de procedure te dekken”. Tenzij een gedwongen opening van de deuren tot het opstellen van een
proces-verbaal met betrekking tot de indringingswerkzaamheden noopt, wordt doorgaans echter geen proces-verbaal
van niet-bevinding opgesteld dat aanleiding geeft tot de neerlegging van een dergelijk bericht, omdat de schuldeisers er
geen belang in zien dergelijke kosten te maken die voor hen geen enkel persoonlijk nut hebben.
119 Zie art. 1391 Ger. Wb.
120 Wetsontwerp van 9 mei 2018 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met
het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, Parl. Doc. Kamer, 2017-2018, Doc. nr. 54 –
2919/007.
121 Fr. GEORGES et G. LAGUESSE, « La transparence patrimoniale en Belgique : pour une égalité des créanciers à l’égard
du droit de l’exécution », in « La transparence patrimoniale. Actes du colloque organisé le 20 février 2016 par l'Union
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Deze bevoegdheid om vermogensonderzoek te voeren moet niet aan de schuldeiser of
zijn privémandataris worden toegekend, maar aan de gerechtsdeurwaarder die, wegens
zijn expertise in de uitvoering en zijn onpartijdigheids- en objectiviteitsplicht, garant moet
staan voor het evenwicht van de belangen door misbruik of tegennatuurlijk gebruik te
vermijden122.
Ter gelegenheid van de voorbereidingen van de wet van 29 mei 2000 houdende
oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en
collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het
Gerechtelijk Wetboek, benadrukte de wetgever reeds het belang van een
vermogensonderzoek alvorens een gerechtelijke procedure in te leiden:
Een nog verregaander gebruik van de publiciteit is dat men, alvorens een procedure te
beginnen voor de rechtbank tot inning van een bepaalde vordering en om een
uitvoerbare titel te verkrijgen, de beslagberichten raadpleegt. Op grond van de
vaststelling van het bestaan van een aantal beslagberichten, eventueel aangevuld met de
informatie die men verkrijgt bij de bevoegde gerechtsdeurwaarder, zal men in sommige
gevallen kunnen vermijden dat kosten worden gemaakt om een uitvoerbare titel te
bekomen die dan vervolgens niet zal kunnen worden geïnd”123.
Uiteraard moeten we van de schuldeiser eisen dat hij aantoont een ernstige en
aannemelijke vordering te bezitten, wat gemakkelijk zou moeten gaan gezien de
bepalingen van artikel 1445 van het Gerechtelijk Wetboek.
Deze beschikking machtigt een schuldeiser die in het bezit is van een onderhands stuk,
om een bewarend derdenbeslag uit te oefenen.
Het begrip “onderhands stuk” is vandaag duidelijk omschreven124. Het onderhandse stuk
is het instrument dat een zekere, opeisbare en contante schuld vaststelt en de
schuldenaar verplicht ten gunste van zijn schuldeiser. Het moet regelmatig zijn van vorm,
op zichzelf volstaan en inroepbaar zijn tegen de schuldenaar. Zo kan als onderhands stuk
gelden een schuldbekentenis met vermelding van de cijfers en alle letters in de hand van
de ondergetekende, een aanvaarde factuur, een aanvaarde wisselbrief, een orderbriefje,
een verzekeringspolis, een eenvoudig bericht van de schuldenaar, een testament, een

francophone des huissiers de justice, sous la présidence du professeur Georges de LEVAL. », Ius & Actores, 2016/1-2, p.
269.
122 Zie in dit verband: G. de LEVAL, De gerechtsdeurwaarder in Europa : de keuze voor de toekomst, in De
gerechtsdeurwaarder in Europa : de keuze voor de toekomst, Antwerpen, Intersentia, 2001, blz. 41 sv. spec. blz. 55; A.
VERBEKE, Vermogenstransparantie. Noodzaak voor een evenwichtig executierecht, in De gerechtsdeurwaarder in
Europa: de keuze voor de toekomst, Antwerpen, Intersentia, 2001, blz. 161 sv., spec. blz. 191 tot 194, nr. 81 tot 86; G.
PAYAN, Droit européen de l’exécution en matière civile et commerciale, coll. Droit de l’Union européenne, Brussel,
Bruylant, 2012, blz. 510, nr. 280.
123 Verslag, Parl. Doc., Kamer, 1969/5 – 98/99, blz. 3.
124 Cass., 5 april 1991, RG 7104, Pas., 1991, nr. 409; Cass., 1e kamer, 28 februari 2013, Ius & Actores, 2013/3, p. 139: een
honorariumnota die een advocaat aan zijn cliënt richt, vormt op zich geen onderhands stuk in de betekenis van artikel
1445 van het Burgerlijk Wetboek; Civ. Gent, beslagr., 17 december 2004, T.G.R., 2005, p. 44: een factuur die werd
opgesteld om een forfaitaire vergoeding te innen, weerspiegelt geen onderliggende verplichting overeenkomstig artikel
25 van het Wetboek van Economisch Recht en voldoet niet aan de vereisten van artikel 1445 van het Gerechtelijk
Wetboek; Civ. Luik, beslagr., 11 maart 2013, Rev. not., 2013/10, nr. 3079, p. 778.
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overeenkomst voor een kredietopening125.
Het zou incoherent zijn om niet toe te geven dat een schuldeiser die zonder voorafgaande
toestemming van een rechter een bewarend derdenbeslag mag laten uitvoeren door een
deurwaarder, niet aan diezelfde deurwaarder mag vragen een evenredig
solvabiliteitsonderzoek te voeren om te oordelen of het opportuun is een juridische
procedure in te leiden.
Er moet een andere limiet worden opgelegd. Deze heeft betrekking op de gegevens die
zonder rechterlijke toestemming mogen worden verzameld en voordat er een
uitvoerbare titel is.
Ze moeten tot het strikt noodzakelijke worden beperkt, aangezien het
vermogensonderzoek in deze fase tot doel heeft de kosten te vermijden van een
procedure gericht tegen een debiteur die zeker of duidelijk insolvabel is.
Daarom bevelen wij aan dat de onderzoeken van de deurwaarder in deze fase beperkt
blijven tot de controle van de volgende elementen126:
 zoals reeds het geval is de lege lata, de berichten opgenomen in het centrale
bestand van berichten127
 trekt de debiteur een leefloon of soortgelijke uitkering, een uitkering voor
personen met een handicap of een gewaarborgd inkomen voor ouderen?
 bezit de debiteur vastgoed en/of voertuigen?
Zo kan de deurwaarder vóór elk gerechtelijk verzoek tot betaling van bedragen een
voorafgaand verslag bezorgen aan de vervolgende schuldeiser, dat als volgt is opgesteld:

Loopt er een collectieve schuldenregeling?

 NEE
 JA > soort collectieve regeling: (…)

Zijn er vervolgingen ingesteld door andere
schuldeisers?

 NEE

Trekt

 NEE

de

debiteur

een

leefloon

of

 JA > zie overzicht als bijlage

125

G. de LEVAL, « Chapitre 3 - Les différentes saisies conservatoires et leurs traits fondamentaux » in Droit judiciaire –
Tome 2, Brussel, Uitgeverij Larcier, 2015, p. 1304 ; L. FRANKIGNOUL, « La saisie-arrêt : chronique de jurisprudence 20032009 », in Actualités du droit de l’exécution forcée, CUP, vol. 114, Luik, Anthemis, 2009, pp. 84 tot 87.
126 We kunnen deze controles bovendien onderwerpen aan de voorafgaande verzending van de ingebrekestelling door
de gerechtsdeurwaarder, waarin vermeld staat dat bij wanbetaling binnen de meegedeelde termijn de schuldeiser de
deurwaarder opdracht kan geven om tot het vermogensonderzoek over te gaan.
127 De raadpleging van het centrale bestand van berichten zou nuttiger kunnen worden gemaakt indien de wetgever
onze suggestie weerhoudt om elke deurwaarder belast met een uitvoering te verplichten er een bericht van
insolvabiliteit in neer te leggen, met vermelding van de vaststelling van een niet-bevinding van vermogen dat vatbaar is
voor beslag (zowel roerende goederen in het algemeen als onroerende goederen).
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soortgelijke uitkering, een uitkering voor
personen met een handicap of een
gewaarborgd inkomen voor ouderen?
Bezit de debiteur onroerende goederen?
Zijn er voertuigen ingeschreven op naam
van de debiteur?

 JA

 NEE
 JA
 NEE
 JA
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Steekkaart nr 6 Een vereenvoudigde invorderingsprocedure invoeren in
B2C-, C2B- en C2C-relaties
Samenvatting
Zonder de bovenmatige kosten te negeren die een slecht door een gerechtsdeurwaarder
beheerde uitvoering met zich kan brengen, moeten we toch ook de nadruk leggen op de
stijging van de gerechtskosten, die rechteloze zones in de hand werkt doordat
rechtzoekenden ervan afzien naar de rechter te stappen.
Het Grondwettelijk Hof, dat gevoelig is voor deze problematiek, heeft in een arrest van 23
februari 2017 overigens niet nagelaten te benadrukken dat de verzwaring van de
financiële lasten verbonden aan de uitoefening van het recht op een doeltreffende
voorziening in rechte, de wetgever ertoe verplichtte daarmee rekening te houden
wanneer hij de gerechtelijke procedures inricht.
De uitwerking van vereenvoudigde en minder dure invorderingsprocedures kan dus aan
deze doelstelling beantwoorden.
In dat opzicht zijn meerdere mogelijkheden te overwegen:
1) een vereenvoudigde invorderingsprocedure instellen in B2C-, C2B- en C2C-relaties128,
die mutatis mutandis geïnspireerd is op de invorderingsprocedure voor onbetwiste
geldschulden voorzien in B2B-relaties;
2) in de marge van een eventuele vereenvoudigde invorderingsprocedure in B2C-, C2Ben C2C-relaties, in het Belgische recht een soortgelijke procedure creëren als de
Franse vereenvoudigde invorderingsprocedure voor kleine vorderingen;
3) indien de debiteur bij een dagvaarding vóór de inschrijving op de rol zijn schuld
erkent, maar uitstel van betaling vraagt, in een transactiemechanisme voorzien dat de
onnodige verzadiging van de rol van de bevoegde rechtbank vermijdt.

128

B2C betekent doorgaans de relatie tussen bedrijf en consument, C2B betekent de relatie tussen consument en
bedrijf, C2C betekent de relatie tussen consument en consument.

48

DE MODERNISERING VAN DE FUNCTIE VAN GERECHTSDEURWAARDER

UITEENZETTING.
Vaststellingen
 De procedure- en uitvoeringskosten kunnen snel een oorzaak worden van diepe
schuld. Zonder de excessen te negeren die een slecht of met onvoldoende ijver door een
gerechtsdeurwaarder beheerde uitvoering met zich kan brengen, moeten we toch ook de
nadruk leggen op de stijging van de gerechtskosten, die rechteloze zones in de hand
werkt doordat rechtzoekenden ervan afzien naar de rechter te stappen.
De volgende maatregelen zijn onder meer verantwoordelijk voor de verhoging van de
financiële drempels voor toegang tot het gerecht: de verhaalbaarheid van de honoraria
van advocaten, de verhoging van de registratierechten op deurwaardersexploten, de
verhoging van de rolrechten, de onderwerping van de honoraria van advocaten,
notarissen en deurwaarders aan de btw, en heel recent de bijdrage aan het budgettaire
fonds voor juridische tweedelijnshulp129.
Het Grondwettelijk Hof, dat gevoelig is voor deze problematiek, heeft overigens niet
nagelaten te benadrukken dat de verzwaring van de financiële last verbonden aan de
uitoefening van het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en de
wapengelijkheid, de wetgever ertoe verplichtte daarmee rekening te houden wanneer hij
de gerechtelijke procedures inricht, door erop toe te zien dat hij het recht op toegang tot
de rechtscolleges niet dusdanig beperkt dat dat recht daardoor in zijn essentie wordt
aangetast130.
De creatie van een vereenvoudigde en minder dure invorderingsprocedure kan dus aan
deze doelstelling beantwoorden.
 In weerwil van de hier en daar geuite kritiek (die soms duidelijk partijdig is) moeten we
de instelling van een invorderingsprocedure voor onbetwiste geldschulden inzake
transacties tussen bedrijven toejuichen131.
Naast de lage kostprijs is de efficiëntie ervan reeds bewezen en aangezien ze per definitie
alles wat bij de hoofdschuld komt, beperkt door de interesten en boeteclausules te
plafonneren op 10 %, hoeven we niet veel misbruik te vrezen.
Het bestaan van deze eenvoudige en goedkope procedure heeft intrinsiek een gunstig
effect gehad. Te veel onbetwiste schulden worden namelijk niet betaald alleen omdat de
129

Zie Grondw. Hof, 9 februari 2017, arrest nr. 13/2017, Ius & Actores, 2016/3, p. 119: zonder dat het nodig is na te
gaan of de bestreden verhoging van de rolrechten voor vorderingen die de diverse door de wetgever ingevoerde
waardedrempels overschrijden, van dien aard is dat de toegang tot de rechter erdoor wordt belemmerd, inzonderheid
ten aanzien van rechtzoekenden met beperkte financiële middelen, ermee rekening houdend dat de bestreden
maatregelen bijkomend zijn ten aanzien van andere recente maatregelen die de financiële drempels voor de toegang
tot justitie verhogen (de verhaalbaarheid van de honoraria van advocaten, de onderwerping van deze honoraria aan de
belasting over de toegevoegde waarde en een verhoging van de rolrechten die reeds plaatsvond in 2012), volstaat het
vast te stellen dat het criterium van de waarde niet pertinent is om de voormelde hoofddoelstelling van de wetgever te
verwezenlijken.
130 Grondw. Hof, 23 februari 2017, arrest nr. 27/2017, Ius & Actores, 2017/1-2, blz. 33.
131 Raadpleeg in verband met deze procedure: D. MOUGENOT, « 2.7 - Le recouvrement de dettes d’argent non
contestées » in Pot-pourri I et autres actualités de droit judiciaire, Brussel, Uitgeverij Larcier, 2016, pp. 263-289.
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debiteur ervan uitgaat dat de schuldeiser de formaliteiten en kosten vreest die hij op zich
moet nemen om zijn debiteur te dagvaarden, terwijl de schuldeiser overigens niet altijd
zeker is van de solvabiliteit van de debiteur.

Het Grondwettelijk Hof heeft deze vereenvoudigde invorderingsprocedure voorts
gevalideerd in een arrest van 31 mei 2018132, aangezien het er geen enkele aantasting in
ziet van het recht van de rechtzoekende op een rechterlijke toetsing, rekening houdend
met de volgende elementen:


de uitvoerbare titel mag slechts zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst
worden afgeleverd indien de debiteur heeft nagelaten een geldschuld te betalen die
opeisbaar is en nadat hij geen gevolg heeft gegeven aan een aanmaning van de
gerechtsdeurwaarder;



de vereiste van de onbetwistheid van de schuld veronderstelt dat er op het moment
van afgifte van de uitvoerbare titel geen enkel reëel “geschil” is waarover een rechter
zich moet uitspreken;



vóór de afgifte van de uitvoerbare titel beschikt de debiteur over de mogelijkheid om
alle aspecten van de schuld te betwisten en een gepast herstel te krijgen: de
procedure moet namelijk worden onderbroken bij de minste betwisting van de
schuld, zelfs indien deze ongegrond is. In dat geval moet de zaak worden voorgelegd
aan de rechter die in de uitoefening van zijn volledige rechtsmacht alle feitelijke,
juridische en procedurale aspecten van de zaak kan onderzoeken;



na afgifte van de uitvoerbare titel heeft de debiteur indien hij niet heeft gereageerd
op de aanmaning van de gerechtsdeurwaarder, hetzij door te betalen, hetzij door
betalingstermijnen te vragen, hetzij door de schuld te betwisten middels een
(beknopte) motivering, nog de mogelijkheid om de opschorting ervan te verkrijgen
door zelf een verzoekschrift op tegenspraak in te dienen bij de rechter (beginsel van
de “omkering van het geschil”) die in de uitoefening van zijn volledige rechtsmacht
een controle moet kunnen uitvoeren en alle feitelijke, juridische en procedurale
effecten van de zaak moet kunnen onderzoeken133.

Tegelijkertijd was het Grondwettelijk Hof van mening dat de keuze van de wetgever om
deze invorderingsprocedure voor onbetwiste geldschulden aan gerechtsdeurwaarders
voor te behouden, niet zonder redelijke verantwoording is geweest134.
Gelet op de specifieke aard van deze procedure mag dit instrument slechts toevertrouwd

132

Grondwettelijk Hof, 31 mei 2018, arrest nr. 62/2018.
Het Grondwettelijk Hof is van mening dat het niet onredelijk is de debiteur die niet op de aanmaning van de
deurwaarder reageert en vervolgens de tussenkomst van de rechter wenst, te verplichten om een verzoek op
tegenspraak in te dienen (Grondwettelijk Hof, 31 mei 2018, arrest nr. 62/2018, punt B.83.1).
134 Grondwettelijk Hof, 31 mei 2018, arrest nr. 62/2018, punt B.84.4 “Gelet op de specifieke aard van de
invorderingsprocedure zoals geregeld bij de bestreden bepalingen, is de keuze van de wetgever om de invordering en de
toegang tot het Centraal register voor de invordering van onbetwiste geldschulden aan de gerechtsdeurwaarders voor
te behouden, niet zonder redelijke verantwoording.”
133
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worden aan openbare en ministeriële ambtenaren die de nodige waarborgen bieden op
het vlak van deskundigheid en onafhankelijkheid”135. Bij de uitoefening van opdrachten
die onder hun wettelijke monopolie vallen, wat hier het geval is, treden de
gerechtsdeurwaarders op in hun hoedanigheid van openbare ambtenaren en ministeriële
officieren136 (in tegenstelling tot advocaten die uitsluitend optreden om de belangen van
hun cliënt te verdedigen) en “zijn gehouden onafhankelijk te zijn en rekening te houden
met de belangen van alle betrokken partijen, en moeten dus een opdracht weigeren uit te
voeren “die de belangen van een van de betrokken partijen onevenredig zou benadelen
(artikel 520, § 1, 4°, van het Gerechtelijk wetboek)”137.

Voorstellen
1) Een vereenvoudigde invorderingsprocedure instellen in B2C-, C2B- en C2C-relaties, die
mutatis mutandis geïnspireerd is op de invorderingsprocedure voor onbetwiste
geldschulden voorzien in B2B-relaties.
 De overmatige ontwikkeling van het gerechtelijke geschil dat betrekking heeft op de
invordering van schulden, vindt grotendeels zijn oorzaak in de beoordeling (die
discriminerend is, aangezien ze van rechter tot rechter varieert) van de al dan niet
evenredige aard van de in hoofde van nalatigheidsinteresten en schadebeding geëiste
bedragen.
Sommige verwerpen dus systematisch elke vereenvoudigde procedure uit vrees dat de
consument minder bescherming geniet zonder de actieve en autoritaire tussenkomst van
de rechter.
Is dat echter geen verkeerd debat? Dat kunnen we denken om de volgende redenen:
 buiten uiteenlopende meningen over bepaalde punten, zijn de vertegenwoordigers
van de consumentenorganisaties en de vertegenwoordigers van de productie,
distributie en middenstand het over twee noodwendigheden eens: aangezien het de
invordering van onbetaalde facturen betreft, komen beide zijden overeen dat het
evenwicht dat tussen de bedrijven en de consument moet worden gevonden, enerzijds
via een bestraffing van misbruik moet gaan (veroorzaakt door een onevenredige
opeenstapeling van bedingen die in de vergoeding voorzien van de schade die uit de
betalingsachterstanden voortvloeit)138, en anderzijds door een vereenvoudigde
invorderingsprocedure in te stellen139;
135

Parl. Doc. Kamer, 2014-2015, Doc. nr. 54-1219/001, blz. 26.
Artikel 509, § 1 van het Gerechtelijk Wetboek.
137
Grondwettelijk Hof, 31 mei 2018, arrest nr. 62/2018, punt B.80.2: “Hoewel de invordering gebeurt in naam en voor
rekening van de schuldeiser, treden de gerechtsdeurwaarders ter zake op in hun hoedanigheid van openbaar ambtenaar
en ministerieel officier en bieden zij als dusdanig de nodige waarborgen op het vlak van deskundigheid en
onafhankelijkheid (artikelen 520 en 521 van het Gerechtelijk Wetboek), wat impliceert dat zij bij hun optreden niet enkel
met de belangen van de schuldeiser maar ook met deze van de schuldenaar dienen rekening te houden. Het behoort
bijgevolg tot hun verantwoordelijkheid om ook het onbetwiste karakter van de schuldvordering na te gaan.”
138 Zie in dezelfde zin het wetsvoorstel dat werd neergelegd op 10 januari 2018 tot wijziging van het Wetboek van
Economisch Recht wat betreft de nalatigheidsinteresten en de schadevergoeding in geval van het uitblijven van de
betaling van een factuur, Kamer, zittingsperiode 2017-2018, Doc. 54-2878/001.
136
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 het Europese Hof van Justitie heeft er al meermaals aan herinnerd dat
schadebedingen die alleen dwingende wettelijke of reglementaire bepalingen
reproduceren, niet moeten worden onderworpen aan gerechtelijke controle
(beoordelingsbevoegdheid of bevoegdheid tot nietigverklaring) die is opgelegd door
richtlijn 93/13/EEG van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in
consumentenovereenkomsten. In dergelijk geval is het namelijk gerechtvaardigd ervan
uit te gaan dat de nationale wetgever heeft toegezien op het evenwicht van de rechten
en plichten van elke partij140. Ons Hof van Cassatie heeft niet anders geoordeeld141.
 in verschillende materies heeft de Belgische, federale of gewestelijke, wetgever reeds
maxima opgelegd die moeten worden nageleefd bij het opeisen van herinneringskosten,
schadebedingen en nalatigheidsinteresten142. Het bekendste voorbeeld is dat van de
wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij
handelstransacties143. Bovendien is de tendens dezelfde wanneer de debiteur een
consument is, ongeacht of het een consumentenkrediet144 of een hypothecaire lening145
betreft en inzake de levering van gas en elektriciteit146 of, nog recenter, inzake
elektronische communicatie147.

139

Zie de adviezen 503 van 26 januari 2017 en 508 van 11 mei 2017 van de Raad voor het Verbruik betreffende de
problematiek van de herinneringskosten, de ingebrekestellingskosten en de nalatigheidsinteresten bij
betalingsachterstand. Voeg daarbij het advies inzake schadebedingen en minnelijke invordering C.O.B. 39 van 14 juli
2016 verstrekt door de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen: “Het voorstel dat in bijlage werd overgemaakt door
de consumentenorganisaties wil een maximale vergoeding vaststellen in geval van laattijdige betaling. Voor het
vaststellen van deze maximale vergoeding wordt inspiratie gezocht bij de bedragen van de rechtsplegingsvergoeding.
Afhankelijk van het bedrag van de ingevorderde schuldvordering wordt daarbij voorgesteld de helft van het
minimumbedrag van de rechtsplegingsvergoeding als maximale vergoeding voor minnelijke invordering (te indexeren)
wettelijk vast te stellen. ... De vraag of maxima dienen te worden ingesteld is immers van beleidsmatige aard en niet van
juridisch-technische aard.”
140 Zie in verband hiermee HvJ-EU, 1e kamer, zaak C-92/11, 21 maart 2013; HvJ-EU, 5e kamer, zaak C-7/16, 5 juli 2016;
HvJ-EU, 8e kamer, zaak C-446/17, 7 december 2017.
141 Cass., 1e Kamer, C.08.0581.N, 3 juni 2010 ; Cass., 1e Kamer, C.15.0454.N, 9 september 2016.
142 Zie ook het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Economisch Recht wat betreft de nalatigheidsinteresten
en de schadevergoeding in geval van het uitblijven van de betaling van een factuur, Parl. Doc., Kamer, 10 januari 2018,
nr. 54-2878/001.
143 Wanneer de gevolgen van de laattijdige betaling niet contractueel werden vastgelegd, voorziet deze wet in een
vervangend systeem door specifieke nalatigheidsinteresten vast te leggen en een forfaitaire vergoeding van 40 euro
voor de opgelopen invorderingskosten.
144 Naast de opgelegde grenzen voor de berekening van de interesten, bepaalt artikel VII.106 van het Wetboek van
Economisch Recht de boetes (die moeten worden berekend op het nog verschuldigde saldo en beperkt zijn tot de
volgende maxima: maximaal 10 % berekend op de schijf van het verschuldigde saldo tot 7.500 euro; maximaal 5 %
berekend op de schijf van het verschuldigde saldo boven 7.500 euro) en de kosten van de herinneringsbrief en de
ingebrekestelling die niet meer mogen bedragen dan een forfaitair bedrag van € 7,50 (vermeerderd met de op het
moment van de verzending geldende portkosten) a rato van één verzending per maand.
145 Art. VII.147/22 van het Wetboek van Economisch Recht.
146 De ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. (art. 25sexies, § 2) en de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (art. 20quater, §1) stellen beide: “alle invorderingskosten voor onbetaalde facturen
mogen 7,50 euro voor een herinnering en 15 euro voor ingebrekestelling niet overschrijden, met dien verstande dat het
totaal van de invorderings- en administratieve kosten de som van 55 euro niet mag overschrijden.”
147 De wet van 31 juli 2017 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie (art. 119 van de wet van
13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door de wet van 31 juli 2017 houdende
diverse bepalingen inzake elektronische communicatie – van kracht vanaf 1 juli 2018) stelt dat de rentevoet voor
nalatigheidsinteresten niet hoger mag liggen dan de wettelijke rentevoet en dat de eerste schriftelijke herinnering
gratis is terwijl de kosten voor de daaropvolgende herinneringen niet hoger mogen liggen dan € 10.
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 het voorontwerp van wet tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging
van Boek 5 “Verbintenissen” in dat Wetboek gaat deels in die richting148. Er is namelijk
voorzien149 dat indien het schadebeding en het beding inzake nalatigheidsinteresten
opgenomen zijn in de algemene voorwaarden “van een toetredingscontract en
betrekking hebben op de niet-nakoming van een geldschuld”, de Koning bij koninklijk
besluit, overlegd in Ministerraad, in afwijking van de tweede en derde paragraaf, het
maximale bedrag van het schadebeding en de maximale moratoire intrest mag
vastleggen150. Het zou echter onze voorkeur hebben genoten indien deze mogelijkheid
die aan de Koning is voorbehouden, niet beperkt was tot de “toetredingscontracten”,
maar meer in het algemeen betrekking had op alle boetes wegens de contractuele nietnakoming van een geldschuld.
 Daaruit leiden we af dat daar waar de wetgever verplicht maxima oplegt op de boetes
wegens laattijdige betaling, niets de invoering in de weg staat van een vereenvoudigde
invorderingsprocedure in de B2C-, C2B- en C2C-relaties die mutatis mutandis geïnspireerd
is op de invorderingsprocedure van onbetwiste geldschulden in B2B-relaties151.
 Behalve dat het met zijn voornoemde arrest van 31 mei 2018 de invorderingsprocedure
voor onbetwiste geldschulden heeft gevalideerd (art. 1394/20 sv. Ger. Wb.), moeten we er
voorts aan herinneren dat het Grondwettelijk Hof 152 eerder de invorderingsprocedure voor
niet-fiscale gemeentelijke schuldvorderingen via dwangbevel heeft gevalideerd,
overwegende dat deze procedure niets onevenredigs had gelet op de
toepassingsvoorwaarden, namelijk:


het dient te gaan om onbetwiste schuldvorderingen: op het ogenblik waarop het
gemeentelijke dwangbevel wordt uitgevaardigd, ligt geen werkelijk “geschil”
voor waarover een rechter zich dient uit te spreken;



de schuldenaar moet voorafgaand aan het gemeentelijke dwangbevel bij
aangetekende brief zijn aangemaand;

148

Voorontwerp van wet voorbereid door de Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht opgericht bij
ministerieel besluit van 30 september 2017 en aangepast, in aanmerking genomen de opmerkingen die zijn ontvangen
sinds het begin van de openbare raadpleging die op 7 december 2017 is gestart, goedgekeurd, op 30 maart 2018, door
de
Raad
van
Ministers,
te
raadplegen
op
het
volgende
adres:
https://justice.belgium.be/sites/default/files/voorontwerp_van_wet_verbintenissenrecht.pdf
149 Art. 5.91, § 4. Er wordt gepreciseerd: “Afwijkende bedingen worden voor niet-geschreven gehouden in de mate dat zij
het toegelaten maximum overschrijden”.
150 Het volgende kunnen we lezen in de uiteenzetting van de redenen (p. 128) van het voorontwerp: "Om de
rechtszekerheid te verhogen en tegemoet te komen aan de opmerkingen van de publieke consultatie, laat de vierde
paragraaf de Koning toe, bij in Ministerraad overlegd besluit, een maximum vast te leggen voor de schadebedingen en
bedingen omtrent de moratoire interest. De beoordelingsmarge van de rechter bedoeld in paragrafen 2 en 3 is daarbij
uitgesloten. Afwijkende bedingen worden voor niet-geschreven gehouden in de mate dat zij het toegelaten maximum
overschrijden. De mogelijkheid geregeld in de vierde paragraaf is beperkt tot gevallen waarin het schadebeding of de
moratoire interest een gestandaardiseerd karakter hebben en vastgelegd zijn in algemene voorwaarden die opgenomen
zijn in een toetredingscontract en betrekking hebben op een geldschuld. Een dergelijke mogelijkheid is daarentegen niet
geschikt wanneer het schadebeding of de moratoire interest het voorwerp hebben uitgemaakt van individuele
onderhandelingen tussen de partijen of geen betrekking hebben op een geldschuld. Het is inderdaad niet mogelijk om
door middel van algemene bepalingen een gepast regime uit te werken voor alle bijzondere omstandigheden die zich in
de praktijk kunnen voordoen.”
151 Art. 1394/20 sv., Ger. Wb.
152 Grondw. Hof, 18 mei 2017, nr. 62/2017, Ius & Actores, 2017/1-2, blz. 241.
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in de verzetsprocedure beschikt de schuldenaar alsnog over de mogelijkheid om
alle aspecten van de schuldvordering te betwisten;



de verzetstermijn van een maand vanaf de betekening van het gemeentelijke
dwangbevel heeft een schorsende werking;



de rechter die over dat verzet uitspraak doet, heeft volle rechtsmacht;



de gemeente kan worden veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding
indien zij ten onrechte een gemeentelijk dwangbevel uitvaardigt.

Het Grondwettelijk Hof heeft ook geoordeeld dat de invorderingsprocedure voor nietfiscale gemeentelijke schuldvorderingen via dwangbevel ook niet strijdig was met artikel
144 van de Grondwet dat waarborgt dat de geschillen over burgerlijke rechten bij
uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoren153. Die bepaling staat niet in de
weg dat de overheid, in dit geval de financieel beheerder van een gemeente, een beslissing
neemt inzake een burgerlijk recht, door een dwangbevel uit te vaardigen voor de
invordering van een onbetwiste niet-fiscale schuld, voor zover tegen die beslissing beroep
kan worden ingesteld bij een rechtbank van de rechterlijke macht.154.
Ten slotte is deze vereenvoudigde procedure voor niet-fiscale gemeentelijke
schuldvorderingen in de ogen van het Grondwettelijk Hof dubbel voordelig: enerzijds stelt
ze de gemeenten in staat hun niet-fiscale schuldvorderingen in te vorderen terwijl ze ervan
hadden afgezien indien ze verplicht waren geweest zich tot een rechter te wenden, en
anderzijds155 werkt ze kostenbesparend voor alle betrokken partijen en ontlast de
rechtbanken van een geschil waarin geen werkelijk geschilpunt tussen de partijen voorligt.
 Zoals professor Georges de LEVAL benadrukt, “zou het in onze ogen onbegrijpelijk zijn
dat er in B2C-, C2B- of C2C-relaties geen vereenvoudigde en goedkope procedure zou zijn
voor onbetwiste schuldvorderingen die de bedrijven beoogd in artikel 1394/20 tot 1394/27
van het Gerechtelijk Wetboek of de openbare overheden die optreden via dwangbevel reeds
genieten. Het betreft een viervoudige kwaliteitsvereiste van gelijkheid, coherentie,
effectieve toegang tot het gerecht en proceseconomie in een tijdperk waarin de voorzitter
van de OBFG 156 van mening is dat “we in de jaren 2020 getuige zullen zijn van een
gedeeltelijke automatisering van het gerecht voor bedragen van minder dan 25.000 euro.

153

Het Grondwettelijk Hof voegt toe dat de in het geding zijnde bepaling evenmin onbestaanbaar is met de artikelen 10
en 11, in samenhang gelezen met artikel 146, van de Grondwet, nu zij noch aan de financieel beheerder van de
gemeente, noch aan het college van burgemeester en schepenen een jurisdictionele bevoegdheid toekent.
154 “Aangezien de in het geding zijnde bepaling de schuldenaar een redelijke verzetstermijn toekent en aangezien de
geadieerde rechter oordeelt met volle rechtsmacht, wordt aan de schuldenaar die met een gemeentelijk dwangbevel
wordt geconfronteerd, geenszins de waarborg van een beoordeling door de burgerlijke rechter ontzegd.” (Grondw. Hof,
18 mei 2017, nr. 62/2017, Ius & Actores, 2017/1-2, blz. 241).
155 Punt B.5 van het arrest: “Het gemeentelijke dwangbevel vindt zijn oorsprong in de vaststelling dat gemeenten
vroeger vaak afzagen van de gerechtelijke invordering van niet-fiscale schuldvorderingen, zelfs wanneer zij onbetwist
waren, gelet op de kostprijs en de complexiteit van een gerechtelijke procedure en gelet op de onzekerheid die daarmee
gepaard ging. (…)”.
156 JP. Buyle, « L’intelligence artificielle peut-elle sauver la justice ? », Trends-Tendances, 27 oktober 2016, blz. 38.
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Het is een noodzakelijk proces, de gerechtelijke procedures zijn onbetaalbaar geworden
voor de middenklassen”157.

2) In het Belgische recht een procedure creëren naar het voorbeeld van de Franse
vereenvoudigde invorderingsprocedure voor kleine schuldvorderingen.
In tegenstelling tot de Belgische B2B-invorderingsprocedure voor schuldvorderingen, die
gebaseerd is op het beginsel van de omkering van het geschil dat het gebrek aan reactie
gelijkstelt aan het gebrek aan betwisting, berust deze Franse procedure158 - die kan worden
gedematerialiseerd dankzij een elektronisch platform dat de Franse Nationale Kamer van
Gerechtsdeurwaarders159 heeft gecreëerd – op de actieve deelname van de schuldenaar
die, door zijn schuld te erkennen160 en gerechtskosten te willen vermijden,
betalingstermijnen gaat trachten te bedingen (en eventueel het weglaten of de beperking
van bepaalde extra kosten) via de deurwaarder die hem met een aangetekende brief in
gebreke heeft gesteld.
Indien een akkoord wordt gevonden, levert de deurwaarder zonder verdere formaliteiten
een uitvoerbare titel af waarvan de schuldeiser zich kan bedienen indien het akkoord niet
wordt gerespecteerd161.
Zou de Belgische wetgever, onverminderd de andere procedures, gemeenrechtelijk of
vereenvoudigd (de lege lata of de lege ferenda), zich hier niet op inspireren om een
vergelijkbare procedure in het Belgische recht in te voeren voor de kleinste
schuldvorderingen162, om geen rechteloze zone in de hand te werken waarin we de
bescheiden schuldvorderingen terugvinden die steeds meer schuldeisers niet invorderen
langs juridische weg, aangezien de stijgende gerechtskosten van deze “kleine geschillen”
een onevenredig ogende rechtsvordering maken en te meer omdat ze blootgesteld blijven
aan het risico op insolvabiliteit?

157

G. de LEVAL, Mutations & facéties d’une profession méconnue – L’huissier de justice entre Charybde et Scylla ?, in
« Actes du 4ème Congrès du 21 avril 2018 organisé par l’Union Francophone des Huissiers de Justice, à paraître dans la
revue Ius & Actores.
158 Decreet nr. 2016-285 van 9 maart 2016 betreffende de vereenvoudigde invorderingsprocedure voor kleine
schuldvorderingen. Raadpleeg in verband hiermee: G. PAYAN, La nouvelle procédure (française) simplifiée de
recouvrement des petites créances : considérations comparatives, Ius & Actores, 2016/3, pp. 149-162.
159 Zie: www.petitescreances.fr
160 De vraag van de schuldeiser moet betrekking hebben op de betaling van een schuldvordering van minder dan of
gelijk aan € 4.000 en een contractuele oorzaak hebben of voortvloeien uit een statutaire verplichting.
161 Om belangenconflicten te vermijden kan, indien het aan de oorspronkelijk door de schuldeiser aangestelde
gerechtsdeurwaarder toekomt de uitvoerbare titel af te leveren, dezelfde deurwaarder daarentegen niet worden belast
met de gedwongen uitvoering van de uitvoerbare titel (art. R. 125-8 van het Franse Wetboek inzake burgerlijke
uitvoeringsprocedures). In België kan worden overwogen om de aflevering van de uitvoerbare titel die deze
participatieve procedure oplevert, aan een notaris toe te vertrouwen.
162 We stellen vast dat minnelijke schuldinvorderingsprocedures, naar gelang van het type geschil (in functie van de
aard van de schuldvordering en het algemene profiel van de schuldenaren), toelaten een terugvorderingspercentage te
bereiken dat schommelt tussen 30 en 70 % van de uitstaande bedragen. Dit terugvorderingspercentage wijst ook op
een groot aantal positieve reacties van de verschuldigde partij die haar schuld in der minne wil regelen. Een soortgelijke
procedure als die van Frankrijk omzetten naar Belgisch recht zou nuttig kunnen blijken voor zover de opeisbare
bedragen in hoofde van het schadebeding en nalatigheidsinteresten wettelijk beperkt zijn.
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3) Een transactiemechanisme voorzien dat de onnodige verzadiging van de rol van de
bevoegde rechtbank vermijdt wanneer de schuldenaar bij een dagvaarding vóór de
inschrijving op de rol zijn schuld erkent, maar betalingstermijnen vraagt.
Het komt vaak voor dat een schuldenaar die een dagvaarding heeft ontvangen, zich bij de
instrumenterende deurwaarder aanmeldt en zijn schuld erkent, maar, aangezien hij niet in
staat is de volledige betaling onmiddellijk uit te voeren, afbetalingen vraagt die de
schuldeiser eventueel aanvaardt.
In een dergelijk geval wordt de dagvaarding niettemin op de rol geplaatst, terwijl er geen
geschil is en de partijen eventueel een terugbetalingsplan zijn overeengekomen, wat
griffiekosten en gerechtskosten met zich brengt, opdat de schuldeiser over een uitvoerbare
titel beschikt ingeval de overeengekomen betalingstermijnen niet worden gerespecteerd.
Zouden we, voor zover de bedragen die uit hoofde van een schadebeding en
nalatigheidsinteresten kunnen worden opgeëist, wettelijk beperkt zijn, waardoor misbruik
ten nadele van de schuldenaar wordt vermeden, in dat geval niet kunnen voorzien dat de
gerechtsdeurwaarder een vaststelling van akkoord opstelt (schuld erkend en
betalingstermijnen toegekend) die de partijen bindt163 en later door een notaris164 kan
worden voorzien van de uitvoerende formule indien de voorwaarden en termijnen niet
worden gerespecteerd165?
Zo zouden de griffiekosten worden vermeden en wordt de rol van de bevoegde rechtbank
niet overbelast met een zaak waarin geen sprake is van een reëel geschil.
Bovendien vermijdt de schuldenaar te worden veroordeeld tot betaling van de
gerechtskosten die het bedrag van zijn schuld nog verhoogt166.
De tussenkomst van de notaris kan tegen een lagere kostprijs plaatsvinden gezien de
omstandigheden en het gebrek aan complexiteit.

163

Om deze oplossing haalbaar te maken, zou het idealiter aangewezen zijn om de verschijningstermijn van 8 naar 15
dagen te verlengen.
164 De tussenkomst van de notaris, in hoofde van “vrijwillige rechtspraak”, is volledig gerechtvaardigd voor zover ze
stoelt op een akkoord tussen de partijen dat door een gerechtsdeurwaarder werd vastgesteld.
165 De dagvaarding zal aan de gedagvaarde partij duidelijk de keuze vermelden die zij heeft: 1) betalen vóór de
inschrijving op de rol (geen gerechtskosten) of na de inschrijving op de rol, maar voor de hoorzitting (gerechtskosten tot
een vierde verminderd); 2) of haar schuld erkennen vóór de inschrijving op de rol, maar betalingstermijnen vragen (in
geval van akkoord van de schuldeiser, geen rolkosten, geen gerechtskosten, maar een proces-verbaal dat door een
notaris uitvoerbaar kan worden verklaard); 3) of niet reageren of betwisten. In dat geval wordt de dagvaarding op de rol
ingeschreven en wordt de rechter verzocht een uitspraak te doen waarbij de onkosten ten laste van de verliezende
partij blijven.
166 Vgl. met artikel 1, 4e lid, van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de
rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van
inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de
erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat: "... is geen vergoeding verschuldigd indien de
verweerder of de gedaagde in hoger beroep vóór de inschrijving van de zaak op de rol, de eis inwilligt en zijn
verbintenissen kwijt in hoofdsom, interesten en kosten.”
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Steekkaart nr 7 Tarief van de prestaties van de gerechtsdeurwaarders:
eisen van uitvoerbaarheid, voorspelbaarheid en rechtmatigheid
Samenvatting
 Het is een cruciaal axioma dat we niet mogen opgeven: opdat de functie van
gerechtsdeurwaarder kwaliteitsvol, onpartijdig, oprecht, waardig en sereen kan
worden uitgeoefend, moeten de economische voorwaarden zijn vervuld die de
levensvatbaarheid van de kantoren en de onafhankelijkheid van de deurwaarder
waarborgen. Een ministerieel ambtenaar die in financiële problemen verkeert, wordt
namelijk blootgesteld aan misstanden en toegevingen die strijdig zijn met de
deontologische en ethische beginselen.
 Men vindt vaak dat de kostprijs van een akte van de gerechtsdeurwaarder
onbetaalbaar is geworden, of onevenredig in vergelijking met sommige vorderingen.
De rechtzoekende is zich over het algemeen echter niet bewust van het aanzienlijke
gewicht van de indirecte belastingen dat op de deurwaardersexploten rust, en is niet
op de hoogte van de rol van belastingontvanger die de gerechtsdeurwaarder op zich
moet nemen.
 De stijging van de gerechtskosten via deze indirecte belastingen zorgt voor
problemen, omdat ze de zaken ingewikkeld maakt en terugkerende en overtollige
administratiekosten met zich brengt. Bovendien heeft ze een negatief effect op de
toegang tot het gerecht, aangezien sommige rechtzoekenden ervan afzien hun rechten
te laten gelden. Een vereenvoudiging en uniformisering zou de situatie kunnen
verbeteren.
 Het tarief van de gerechtsdeurwaarder wordt niet zonder reden als overdreven
complex en intransparant beschouwd. Zo laat het ruimte voor uiteenlopende
interpretaties van de ene gerechtsdeurwaarder tot de andere, wat tot excessen of zelfs
misstanden kan leiden. Een grotere forfaitisering van de kosten zou deze meer
zichtbaar, leesbaar en transparanter maken en op zich afwijkend gedrag vermijden.
 Het is voorts onontbeerlijk om de tariefregels van de gerechtsdeurwaarders te
moderniseren, teneinde rekening te houden met de evolutie van de maatschappij en
hun functies en sommige onderschatte en zelfs miskende taken te waarderen of
herwaarderen. Het burgerlijke tarief komt namelijk voort uit een voorbijgestreefde
opvatting van de functie, aangezien het voornamelijk berust op het beginsel van een
“tarifering per betekende akte”, terwijl het aantal handelingen en verplichtingen die
niet met een “exploot” worden geformaliseerd, is blijven groeien.
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UITEENZETTING.
Vaststellingen
1) Het is noodzakelijk, met het oog op een “billijke vergoeding”, om de
levensvatbaarheid van de kantoren en de onafhankelijkheid van de
gerechtsdeurwaarders te waarborgen.
De tariefregels die de bezoldiging, kosten en voorschotten van de gerechtsdeurwaarders
bepalen en omkaderen, belangen ontegenzeggelijk de openbare orde aan.167 Vandaar dat
zelfs tussen deurwaarders168 169 elke overeenkomst strijdig met het wettelijke tarief wordt
bestraft met een absolute nietigheid170.
Er zijn daarvoor twee redenen.
Om enerzijds willekeur en discriminatie te vermijden, mag men niet aan de partijen meer
kunnen vragen dan wat ze verschuldigd zijn, of het nu gaat om de partij die de
gerechtskosten moet voorschieten of de partij die wordt veroordeeld in de kosten 171 en de
uitvoeringskosten op zich moet nemen172.
Anderzijds moet de ministeriële functie in waardigheid en sereniteit kunnen worden
uitgeoefend. Het is noodzakelijk de onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder te
waarborgen, opdat hij nu eens de verleiding kan weerstaan om nodeloze kosten te maken
en dan weer affairistisch gedrag te stellen waardoor, indien het niet wordt beperkt, de
gerechtsdeurwaarder in een heuse positie van dienstbaarheid kan vast komen te zitten.
Aangezien de gerechtsdeurwaarder een vrij beroep uitoefent, moet de tarifering van zijn
taken hem toelaten een economisch evenwicht te bereiken dat borg staat voor zijn
onafhankelijkheid en een beschikbaarheid die verenigbaar is met de openbare dienst
waarmee hij is belast. Deze economische levensvatbaarheid moet worden geanalyseerd,

167

Cass. 10 september 1975, Pas., 1976, I, blz. 47; R.W., 1975-1976, col. 2517.
Luik, 3e k., 19 april 2017, Ius & Actores, 2017/1-2, p. 35: Vandaar dat de deurwaarders, die een uitvoeringsmonopolie
genieten, een beperkte territoriale bevoegdheid hebben, en zij vaak een ambtgenoot mandateren om te betekenen en
uit te voeren binnen zijn ambtsgebied. Toegeven dat in dit kader tariefafspraken kunnen worden gemaakt die strijdig
zijn met het koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders, zou erop neerkomen
dat het wettelijke statuut van de deurwaarder dat zowel de ministeriële beambte zelf als de rechtzoekende beschermt,
van zijn inhoud wordt beroofd. Het tarief van de deurwaarders, dat aan de openbare orde raakt, versterkt namelijk het
uitvoeringsrecht dat de rechtzoekende terecht van de deurwaarder verwacht, aangezien deze de uitvoering betracht,
verzekerd van een minimumvergoeding, wat niet mogelijk is door een pactum de quota litis waardoor de betaling van
de erelonen enkel resultaatgebonden is.
169 Het enige delen van erelonen dat onder deurwaarders is toegelaten, is voorzien in artikel 6, & 5, van het koninklijk
besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor de akten van gerechtsdeurwaarders: “Aan de
gerechtsdeurwaarder die een door een ambtgenoot te betekenen akte opmaakt, wordt één vierde van het gegradueerd
recht toegekend en wanneer hij zorgt voor de geschriften of de vertaling van stukken wordt hij vergoed voor de kosten
en de uitschotten met betrekking daartoe, voor zover hij de eensluidendheid van die vertalingen bevestigt. De
gerechtsdeurwaarder die een aldus opgemaakte akte ontvangt, dient van zijn rechten, kosten en uitschotten de
bedragen af te trekken die krachtens het vorige lid aan zijn ambtgenoot toekomen.”
170 Burg. Mechelen, 11 maart 1986, Pas., 1986, III, blz. 53: Het tarief van de akten van gerechtsdeurwaarders vastgelegd
bij koninklijk besluit van 30 november 1976 is van openbare orde, zodat het akkoord tussen de gerechtsdeurwaarders
en de openbare overheid dat hen verplicht om belastingen en gemeentetaksen in te vorderen en strekt tot de
kosteloosheid van akten van betekening in geval van indigentie, geen juridische band of verplichting kan scheppen.
171 Art. 1017 tot 1023 Ger. Wb.
172 Art. 1024 Ger. Wb.
168
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rekening houdend met de volgende elementen:


de betaling van de bezoldigingen moet de deurwaarder in staat stellen al zijn behoeften
te dekken, aangezien elke andere winstgevende activiteit of cumul met een ander
beroep verboden is173;



de vergoeding moet de onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder waarborgen,
opdat hij niet in de verleiding komt nodeloze kosten te maken en kan weerstaan aan de
verleiding van het affairisme dat strijdig is met de oprechtheids- en collegialiteitsplicht,
en aan de druk van zijn eisers, waarvan hij niet het dienstbare en blinde instrument
mag zijn, aangezien hij verplicht is te waken over de belangen van alle betrokken
partijen bij de handeling die hij stelt;



de leeftijd waarop het beroep wordt aangevat (momenteel vindt een benoeming als
titularis gemiddeld niet plaats voor de leeftijd van 42 jaar);



de professionele burgerlijke, dat wil zeggen financiële verantwoordelijkheid die de
uitoefening van het ambt met zich brengt, de omvang van de investeringen in
personeel (wegens de toegenomen complexiteit van zijn opdrachten en de wildgroei
aan reglementeringen moet de gerechtsdeurwaarder zich omringen met almaar beter
gekwalificeerde werknemers) en in materiaal (de talrijke wettelijk vereiste
administratieve taken voor de uitoefening van zijn functie vergen de aankoop van
almaar performantere en dus duurdere computer- en telecommunicatie-apparatuur);



de steeds reële noodzaak voor de gerechtsdeurwaarder, die een publieke functie
uitoefent doch in het kader van een vrij beroep, om zelf zijn pensioen te waarborgen.

Een wijziging van het tarief van de prestaties van de gerechtsdeurwaarders mag dus niet
gebeuren zonder een voorafgaande analyse van de economische impact.
2) De last van de indirecte belastingen.
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is van mening geweest dat het recht op
toegang tot de rechter niet absoluut is en het voorwerp kan uitmaken van financiële
beperkingen met het oog op een goede rechtsbedeling174.
Deze financiële beperkingen moeten echter evenredig175 blijven en mogen niet raken aan
de essentie van het recht op toegang tot de rechter zelf176. Het komt erop neer voor een
goed evenwicht te zorgen tussen enerzijds het belang van de staat om procedurekosten te
innen om de rechtsvorderingen te behandelen, en anderzijds het belang van een eisende
partij om haar eisen voor de rechtbanken te laten gelden177. De reglementering in dit
verband moet bovendien de doelstellingen van rechtszekerheid dienen.

173

Art. 521, Ger. Wb.
EHRM, Airey tegen Verenigd Koninkrijk, arrest van 9 oktober 1979, reeks A, nr. 32, § 26 ; EHRM, Annoni di Gussola,
Desbordes en Omer tegen Frankrijk, arrest van 14 november 2000, J.L.M.B., 2001, p. 996, obs. J. Jacques et L. Misson.
175 EHRM, 7 juli 2009, Stagno tegen België, § 25.
176 EHRM, 7 juli 2009, Stagno tegen België, § 25; EHRM, 29 maart 2011, R.T.B.F. tegen België, § 69.
174

177

EHRM, Kreuz tegen Polen, arrest van 19 juni 2001; EHRM, Annoni di Gussola, Desbordes en Omer tegen Frankrijk,
arrest van 14 november 2000, J.L.M.B., 2001, p. 996, obs. J. Jacques en L. Misson ; C.E.D.H., Garcia Manibardo tegen
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In België zijn er meerdere indirecte belastingen:


behoudens uitzonderingen zijn de deurwaardersexploten onderworpen aan een
registratierecht (dat van € 25 is gestegen naar € 50);



het inschrijven op de rol van dagvaardingen is onderworpen aan de betaling van
een recht (gaande van € 30 tot € 100 naargelang het geval) en een bijdrage (van
€ 20 per aanvrager) bestemd voor het budgettaire Fonds voor juridische
tweedelijnsbijstand; we voegen er het pleidooizegel aan toe wanneer de
deurwaarder is belast met de betekening van een gedinginleidend stuk en een
advocaat tussenkomt;



een registratierecht is verschuldigd in geval van een veroordeling tot de betaling
van bedragen178: deze belasting werd vastgesteld op 3 % van het gecumuleerde
bedrag, hoofdzakelijk voor veroordelingen die ten laste van eenzelfde persoon
zijn uitgesproken179;



een recht op geschriften wordt geïnd op de processen-verbaal van openbare
verkoop (€ 7,50 voor de processen-verbaal van gerechtelijke openbare verkoop
en € 50 voor de processen-verbaal van vrijwillige openbare verkoop);



en sinds 2012 zijn de onkosten en bezoldigingen van de gerechtsdeurwaarders
onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde (tegen het tarief
van 21 %), wat voor particuleren die niet btw-plichtig zijn, een aanzienlijke
meerkost vormt.

Dat brengt overdreven complexiteit met zich en bijgevolg een gebrek aan transparantie
voor de rechtzoekenden, maar ook overtollige administratiekosten die wegen op zowel de
Schatkist als de leden van de gerechtelijke dienst, aan wie de wet een rol van
belastingontvanger toekent.
3) Een transparanter tarief
Het tarief van de gerechtsdeurwaarder wordt als te complex en intransparant beschouwd.
Zo laat het ruimte voor uiteenlopende interpretaties van de ene gerechtsdeurwaarder tot
de andere, wat tot excessen kan leiden.
Het moet dus worden vereenvoudigd, wat mogelijk is door in bepaalde all-inforfaits te
voorzien.

Spanje, arrest van 15 februari 2000 ; C.E.D.H., Aït-Mouhoub tegen Frankrijk, arrest van 28 oktober 1998, J.D.T.E, 1999,
blz. 45 ; R.W., 2000-2001, blz. 678.
178 Art. 35, al. 3, van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten.
179 Art. 142 van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten.
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4) Een moderner tarief
Het is onontbeerlijk om de tariefregels van de gerechtsdeurwaarders te moderniseren,
teneinde rekening te houden met de evolutie van hun functies en sommige onderschatte
en zelfs miskende taken te waarderen of herwaarderen.
Het burgerlijke tarief komt namelijk voort uit een voorbijgestreefde opvatting van de
functie, aangezien het voornamelijk berust op het beginsel van een “tarifering per akte”,
terwijl het aantal handelingen en verplichtingen die niet met een “exploot” worden
geformaliseerd, is blijven groeien.

Voorstellen
a) Met het oog op een “billijke vergoeding”, de levensvatbaarheid van de kantoren en
de onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder waarborgen: a) oprichting van een
commissie die de rol van economisch observatorium bekleedt en b) bescherming van
de functie in een sector waar een concurrentie heerst die schadelijk is voor de
consument.
1. Oprichting van een commissie die de rol van economisch observatorium bekleedt
Opdat de functie van gerechtsdeurwaarder kwaliteitsvol, onpartijdig, oprecht, waardig en
sereen kan worden uitgeoefend, moeten de economische voorwaarden zijn vervuld die de
levensvatbaarheid van de kantoren en de onafhankelijkheid van de deurwaarder
waarborgen. Een ministerieel ambtenaar die in financiële problemen verkeert, wordt
namelijk blootgesteld aan misstanden en toegevingen die strijdig zijn met de
deontologische en ethische beginselen.
Een wijziging van het tarief van de prestaties van de gerechtsdeurwaarders mag dus niet
gebeuren zonder een voorafgaande analyse van de economische impact.
Er wordt voorgesteld om aan de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, via een adhoccommissie die uitsluitend uit externe deskundigen is samengesteld (bijv.:
bedrijfsrevisoren, boekhoudkundig experts, economen, beoefenaars van een juridisch
beroep; die allemaal het beroep van gerechtsdeurwaarder kennen)180, een rol toe te
vertrouwen van economisch observatorium van het beroep, door haar hiertoe te
machtigen om bij de gerechtsdeurwaarders en de verschillende fiscale administraties
economische gegevens te verzamelen onder de voorwaarden die bij koninklijk besluit
worden vastgelegd.

180

Noodzakelijke voorwaarde om belangenconflicten te vermijden en de vertrouwelijkheid te waarborgen.
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Om de economische levensvatbaarheid van de functie te waarborgen en de Koning in te
lichten met het oog op een wijziging van de tariefregels, kan deze commissie zodoende
aanbevelingen formuleren op basis van objectieve gegevens en statistieken.
Een tariefhervorming kan niet zonder rekening te houden met de relevante kosten van de
verleende dienst en een redelijke verloning, gedefinieerd op basis van objectieve criteria.
De relevante kosten van een prestatie moeten overeenstemmen met de rechtstreekse
kosten die de uitvoering van deze prestatie door een ijverige professional met zich brengt,
alsook met een evenredig deel van de onrechtstreekse kosten die voortvloeien uit de
structurele lasten en de financiële kosten die deze professional maakt, berekend naar rato
van de geregulariseerde activiteit in vergelijking met zijn totale activiteit.
Wat de “passende vergoeding” betreft, moet deze voor elke prestatie rekening houden
met de gemiddelde duur die nodig is om deze prestatie te voltooien door een ijverige
professional en het evenredige deel van de vergoeding van het geïnvesteerde kapitaal in
hoofde van de geregulariseerde activiteit.
Het komt erop neer toe te laten dat binnen elk kantoor wordt bijgedragen aan de dekking
van de relevante kosten die de gerechtsdeurwaarders dragen en een passende vergoeding
te innen voor alle prestaties, en desgevallend de omstandigheden in de hand te werken
voor de uitvoering van bepaalde prestaties die van algemeen belang of nuttig voor een
goede rechtsbedeling worden geacht181.

2. Bescherming van de functie in een sector waar een verscherpte concurrentie
heerst
Omdat hij in het kader van een vrij beroep nu eens openbare en dan weer private functies
uitoefent, heeft een gerechtsdeurwaarder een ambivalent statuut182.
Hoewel de openbare functies die de gerechtsdeurwaarder uitoefent, aan de regels van de
mededinging ontsnappen, geldt dat niet voor de andere activiteiten die van economische
aard zijn en los van de eerste kunnen worden gezien183.
In concurrentie met andere professionals (meer in het bijzonder de zakenkantoren en
incassobureaus) voeren de gerechtsdeurwaarders onder meer minnelijke
invorderingsactiviteiten uit voor rekening van anderen. Gelet op de constante afname van
de hypotheses van beroep opgelegd aan het exploot van de gerechtsdeurwaarder en de
drastische daling van de rechtszaken, te wijten aan een stijging van de gerechtskosten die
de burgers van de rechtbank vervreemdt, vormt de invordering van schuldvorderingen, die

181

We denken onder meer aan de prestaties die worden geleverd in het kader van juridische bijstand en de
strafrechtelijke dienst, die in plaats van winstgevend eerder verlieslatend zijn.
182 “De gerechtsdeurwaarder is enerzijds ministerieel ambtenaar, en als dusdanig zowel hulporgaan van de uitvoerende
als van de rechterlijke macht, en anderzijds tevens beoefenaar van een vrij beroep” (Grondwettelijk Hof, 17 mei 2000,
arrest nr. 54/2000). In die laatste hoedanigheid oefent hij zijn functies uit ten gunste van de rechtzoekenden.
183 Zie in verband hiermee: Burg. Luik, 1e k., 1 februari 2002, J.L.M.B., 2002, p. 550; Conseil de la concurrence, 9 e kamer,
8 december 2011, Ius & Actores, 2012/1, p. 83.
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tegenwoordig wordt beschouwd als een integrale dienst gaande van een minnelijke fase
tot een gerechtelijke fase, zelfs een hoofdonderdeel van de taken die de
gerechtsdeurwaarder vervult.
Hierdoor is de concurrentie met de incassobureaus almaar scherper geworden (getuige
met name de talloze media- en lobbyingacties vanwege deze bureaus).
Maar terwijl de incassobureaus uitsluitend een zuiver economisch oogmerk hebben en heel
weinig beperkingen opgelegd krijgen184, zijn de gerechtsdeurwaarders aan tal van vereisten
onderworpen:
 Toelatingsvoorwaarden tot het beroep (master in de rechten, voltooiing van een
professionele stage van 2 jaar, slagen in een examen, minstens 5 jaar ervaring
alvorens
te
kunnen
worden
benoemd,
rangschikking
door
een
benoemingscommissie);
 Beheer, toezicht en controle van fondsen van derden (artikelen 522/1 en 522/2 van
het Gerechtelijk Wetboek);
 Onverenigbaarheid met elk ander beroep (artikel 521 van het Gerechtelijk
Wetboek);
 Verplichting tot levenslang leren;
 Verplichting om onafgebroken beschikbaar te zijn;
 Verplichtingen inzake openbare dienstverlening voor betekeningen in strafzaken 185
en voor juridische bijstand;
 Deontologische verplichtingen en disciplinaire controle.
Zowel wegens deze vereisten als door de verplichtingen inzake openbare dienstverlening
die de gerechtsdeurwaarders op zich nemen, lijkt het dus normaal om aan de
gerechtsdeurwaarders een specifieke bescherming en rechten toe te kennen, zelfs in het
kader van activiteiten van minnelijke invordering, opdat ze overigens al hun opdrachten
kunnen vervullen in aanvaardbare economische omstandigheden186.

184

Het volstaat zich in te schrijven bij de FOD Economie, een verzekering aan te gaan die hun professionele
aansprakelijkheid dekt (de verplichte dekking bedraagt echter slechts € 125.000 per schadegeval en € 125.000 per
verzekeringsjaar, terwijl de gerechtsdeurwaarders verplicht zijn hun professionele aansprakelijkheid te verzekeren voor
5 miljoen euro) en een derdenrekening te openen (die juridisch echter geen enkele garantie biedt in tegenstelling tot de
derdenrekeningen die de gerechtsdeurwaarders moeten beheren – vgl. art. 522/1 en 522/2 van het Gerechtelijk
Wetboek).
185 Waarvan het belangrijk is te melden dat ze vandaag niet langer een winstgevende activiteit vormen en dus met
verlies worden uitgevoerd.
186 Vanuit het oogpunt van art. 86, § 2 van het EU-Verdrag kunnen we het idee verdedigen volgens hetwelke de staat
normen kan uitvaardigen die de gerechtsdeurwaarders bijzondere rechten toekennen a rato van de specifieke
openbare dienstverleningsopdrachten die hen repressief worden toebedeeld en de verplichting die hen wordt opgelegd
hun dienst gratis te verlenen in het kader van juridische bijstand, met uitsluiting van de commerciële incassobureaus.
Om dit te rechtvaardigen, moeten we niet aantonen dat de zuivere en eenvoudige toepassing van de
concurrentieregels zonder dergelijke maatregel de overleving, de economische levensvatbaarheid of het financiële
evenwicht van de gerechtsdeurwaarderskantoren in gevaar zou brengen. Het volstaat vast te stellen dat de uitvoering
van de bijzondere verplichtingen die de deurwaarders toebedeeld krijgen zonder door de staat toegekende exclusieve
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Het Grondwettelijk Hof heeft het overigens normaal geacht een effect van stuiting van
verjaring alleen voor te behouden aan de ingebrekestellingen die worden verzonden door
advocaten, gerechtsdeurwaarders of personen beoogd in artikel 728, § 3 van het
Gerechtelijk Wetboek, omdat het beroepscategorieën betreft die aan deontologische
regels voldoen of in staat zijn de risico’s van verjaring van de schuldvordering waarvan ze
de betaling nastreven en het gedrag dat ze moeten aannemen om een dergelijke verjaring
te vermijden, te beoordelen187.

b) De indirecte belastingen
 Geüniformiseerde forfaitaire heffing
We pleiten voor de invoering van een geuniformiseerde heffing die slechts opeisbaar is in
hoofde van de verliezende partij188 en die de deurwaarders, wanneer ze met een
tenuitvoerlegging gemandateerd zijn, prioritair moeten betalen vanaf de inning, zelfs
gedeeltelijk, van de verschuldigde bedragen, maar in een evenredige mate die de
rechtzoekende niet ontmoedigt om zijn titel ten uitvoer te leggen (zie tweede streepje
hierna).
De indirecte belastingen met meerdere facetten maken de zaken namelijk ingewikkeld
(gevallen van vrijstelling, variabele tarieven, cumulatie van voorschotten en afzonderlijke
budgetposten enz.). Dit schaadt het transparantiebeginsel en brengt overbodige
administratiekosten met zich, zowel voor de openbare diensten als voor de leden van de
gerechtelijke diensten (overdreven vormvoorschriften, administratief en boekhoudkundig
beheer, controle van de repertoria, boekhouding van de registratierechten, boekhouding
van de griffierechten, btw-boekhouding met of zonder recht op aftrek enz.).
De veralgemeende cumulatie van het registratierecht en de btw doet bovendien vragen
rijzen omdat we er een dubbele belasting in kunnen zien.
Anderzijds is er een gevoel van groot onrecht in hoofde van de rechtzoekende die, zonder
fout van zijnentwege, maar door de nalatigheid van een derde, werd verplicht zich tot het
gerecht te richten en de kosten en belastingen of heffingen voor te schieten, waarvan hij
vervolgens vaststelt dat hij ze ondanks de beslissing die hem in rechte stelt, niet
terugbetaald zal krijgen wegens onvermogen of zelfs een frauduleuze situatie van zijn
schuldenaar.

of bijzondere rechten zou mislukken of dat de handhaving van deze rechten noodzakelijk is om hun houders in staat te
stellen hun opdracht in economisch aanvaardbare omstandigheden te vervullen.
187 Grondwettelijk Hof, 12 december 2014, J.L.M.B., 2015/6, blz. 258.
188 Vgl. met art. 35, par. 3, van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten: de verplichting om de
rechten en boetes te betalen waarvan de opeisbaarheid voortvloeit uit de arresten en vonnissen van de rechtbanken, is
uitsluitend voor rekening van de verweerders, elk in de mate van de uitgesproken veroordelingen te zijner laste of
hoofdelijk in geval van een hoofdelijke veroordeling.
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Ten slotte is het belangrijk eraan te herinneren dat het criterium van de waarde van een
verzoek in de ogen van het Grondwettelijk Hof189 geen relevant criterium is om de rechten
voor de inschrijving op de rol evenredig te maken aan de werkingskosten van het
gerechtelijk apparaat.
 Wijziging van het veroordelingsrecht om een einde te stellen aan een
onrechtvaardige situatie
We pleiten anderzijds voor een wijziging van het veroordelingsrecht bedoeld in artikelen
35, 3e lid, 142, 150 en 184bis van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en
Griffierechten190, omdat de combinatie van deze bepalingen een onrechtvaardige situatie
heeft gehandhaafd die de wetgever had willen wegnemen191.
Gewijzigd door artikel 89 van de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en
financiële bepalingen, artikel 35, 3e lid, legt het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en
Griffierechten het veroordelingsrecht niet meer ten laste van de verzoeker. Zoals onder het
regime van de wet van 1986 het geval was, is het veroordelingsrecht sindsdien in theorie
alleen ten laste van de veroordeelde verweerder, aangezien de wetgever “situaties heeft
willen rechtzetten die hij onrechtvaardig achtte”:
“Sedert 1 januari 1990 is het mogelijk het veroordelingsrecht dat verschuldigd is op
vonnissen en arresten houdende veroordeling tot betaling van sommen, niet enkel van de
veroordeelde maar ook van de begunstigde van de veroordeling in te vorderen. Artikel 86
heft deze laatste mogelijkheid op”192.
“Een tweede reeks maatregelen beoogt onrechtvaardig aangevoelde situaties te corrigeren.
Iedereen herinnert zich het verhaal van de vrouw in Oostende die in april 2013 nog meer
dan 25 000 euro registratierechten moest betalen omdat ze werd bestolen door twee
bankbedienden. De daders werden veroordeeld door de rechtbank, maar intussen waren ze
onvermogend geworden, waardoor zij het zogenaamde veroordelingsrecht niet meer
konden betalen. Op basis van de huidige wetgeving werd het slachtoffer gehouden tot
betaling van de helft van dit veroordelingsrecht. Er wordt voorgesteld om deze hoofdelijke
aansprakelijkheid op te heffen zodat een einde wordt gemaakt aan deze absurde
situatie”193.
Terwijl artikel 35, 3e lid van het Wetboek der Registratierechten werd gewijzigd om de
verzoeker te bevrijden van de voorwaardelijke en gedeeltelijke verplichting om het
veroordelingsrecht te betalen, werden artikelen 150 (dat een voorrecht instelt ten gunste
van de Schatkist) en 184bis (dat de deurwaarders belast met de tenuitvoerlegging van de
belastingplichtige beslissing, de inhoudingsplicht oplegt) daarentegen gehandhaafd.
189

Grondw. Hof, 9 februari 2017, arrest nr. 13/2017, Ius & Actores, 2016/13, blz. 119.
We herinneren eraan dat dit veroordelingsrecht geen zuiver vergeldingskarakter bekleedt en dus niet als een
bezoldiging kan worden beschouwd. Het betreft daarentegen een belasting die bestemd is om in het algemeen de
kosten van de overheden te dekken (Grondwettelijk Hof, Rev. not., 2013/11, blz. 849).
191 Zie E. LEROY, « Droit de condamnation uniquement dû par la partie condamnée : un mirage, pas un miracle ! », Ius &
Actores, 2014/1-2, blz. 151-159.
192 Parl. doc., Kamer, zittingsperiode 2013/2014, Wetsontwerp houdende diverse fisale bepalingen, Doc. 53-3236/001,
blz. 51.
193 Parl. doc., Kamer, zittingsperiode 2013/2014, Rapport, Doc. 53-3236/003, blz. 3.
190
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In de ogen van de belastingadministratie zelf is dit het gevolg van een vervelende
vergetelheid van de wetgever ... De gecombineerde toepassing van deze drie bepalingen
heeft namelijk het omgekeerde effect van wat de wetgever in 2013 voor ogen had. Hoewel
de verzoeker niet meer rechtstreeks verplicht is tot betaling van het veroordelingsrecht,
blijft hij er onrechtstreeks toe verplicht, aangezien hij gedwongen wordt een
gerechtsdeurwaarder te vorderen om de in zijn voordeel uitgesproken beslissing te laten
uitvoeren – wat helaas zeer vaak voorkomt –, en kan deze ministeriële beambte hem de ten
laste van de schuldenaar ingevorderde bedragen niet overmaken zolang de rechten van de
Schatkist niet volledig zijn voldaan. Erger nog, de situatie van de begunstigde van de
veroordeling is nu nog ongunstiger dan onder de vorige wetgeving, aangezien door de
schrapping van het vroegere 3e lid van artikel 35, het voorrecht van de Schatkist en de
inhoudingsplicht niet meer beperkt zijn (zoals het geval was vóór de wet van 2013 194) tot de
helft van elk bedrag dat van de schuldenaar wordt verkregen.
Om aan de wens van de wetgever tegemoet te komen, zou het dus gepast zijn te voorzien
dat de betalingen van de veroordeelde partij in de onderstaande volgorde en wijze moeten
worden aangerekend:
1) eerst op de gerechtskosten die de schuldeiser heeft moeten voorschieten;
2) vervolgens op de aan de schuldeiser en de Schatkist verschuldigde bedragen, elk ten
belope van de helft van elke betaling die de schuldeiser van de schuldenaar
ontvangt.
c) Een transparanter tarief
Een te complex tarief schaadt het beginsel van de rechtszekerheid en de voorspelbaarheid
dat eist dat elke reglementering die de rechtzoekenden lasten oplegt duidelijk en
nauwkeurig is, niet alleen opdat deze ondubbelzinnig hun rechten en plichten zouden
kennen en dientengevolge schikkingen kunnen treffen, maar ook opdat de rechtbanken en
de bevoegde autoriteiten de naleving ondubbelzinnig kunnen controleren. Het komt erop
neer om de wettelijkheid, de relevantie en de evenredigheid van de gemaakte kosten te
controleren.
We pleiten dus voor een grotere forfaitisering van de kostprijs van de akten om meer
voorspelbaarheid, leesbaarheid en transparantie te bieden en zo afwijkend gedrag te
vermijden.
Aan de voorspelbaarheidsplicht kan met name worden tegemoetgekomen indien de
kostprijs van de exploten die de deurwaarders opstellen, geglobaliseerd en geforfaitiseerd
is in plaats van uit meerdere, variabele onderdelen te bestaan195.
194

Artikel 35, 3e lid, van het Wetboek der Registratierechten bepaalde dat de verplichting om de veroordelingsrechten
te betalen neerkwam op de verzoekers in de mate van de in hun voordeel uitgesproken veroordeling “zonder echter de
helft van de bedragen of waarden die elk van hen krijgt uitbetaald, te overschrijden”.
195 Met de eis van de economische levensvatbaarheid in het achterhoofd kan dit doel redelijk en ernstig worden bereikt
door via statistische analyses de gemiddelde kostprijs te beoordelen van elke soort akte: haar typische onderzoeken,
controles en juridische en materiële vereisten. Naast de forfaitaire kostprijs voorzien voor het origineel en een kopie,
moeten we echter de toeslagregel voor elk bijkomend betekend exemplaar handhaven. We zien dat deze regel ook
wordt gehandhaafd door het koninklijk besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's
tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar (zie art. 2, 1°).
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Het doel is te komen tot een situatie waarbij de kostprijs van een exploot als volgt wordt
voorgesteld:
Emolumenten van de deurwaarder
(*)

€ 100,00

€ 100,00

Belastingen en heffingen:
-

Belasting over de toegevoegde
waarde (*)
Registratierecht

€ 21,00

Griffiekosten (inschrijving op de
rol)

€ 100,00

TOTAAL

€ 50,00
€ 171,00

€ 271,00

Bovendien kan een symmetrie worden gezocht met het bedrag van de proceskosten
berekend per schijf, op basis van de waarde van de vordering196.

d) Een moderner tarief
Om een beheer te bevorderen dat minder gefocust is op de betekende akten, maar meer
op de onderhandelingsprestaties en de contacten met de schuldenaar (telefonisch, per
post, e-mail, sms en chat), moeten we in een forfaitair (jaarlijks) honorarium voorzien om
alle prestaties (die geen verband houden met de betekening van een akte) voor het beheer
van een dossier te dekken197.
Anderzijds is het tarief per uur vacatie ontegenzeggelijk aan herziening toe, evenals de
prestaties inzake evenredige verdeling die almaar complexer en tijdrovender zijn.
Ten slotte moeten we overwegen om voor mislukte tenuitvoerleggingen om andere
redenen dan een gerechtelijke oorzaak of fraude van de schuldenaar een systeem in te
voeren:
 om de emolumenten te verlagen zoals reeds bepaald is in artikel 18 van het
koninklijk besluit van 30 november tot vaststelling van het tarief voor akten van
gerechtsdeurwaarders, dat bepaalt dat in afwijking van de bepalingen van het
tarief, de kosten voor de tenuitvoerlegging die ten laste blijven van de Schatkist

196

Zie het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld
in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1
tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de
bijstand van de advocaat dat 13 schijven voorziet (terwijl het koninklijk besluit van 30 november 1976 tot vaststelling
van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken 8 schijven voorziet naargelang de
waarde van de vordering).
197 We maken de vergelijking met het honorarium voor “jaarlijkse opvolging” voorzien in artikel 2, 3° van het koninklijk
besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van het ereloon, de
emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar.
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ingevolge onvermogen van de schuldenaar, geleidelijk worden verminderd
(bepaald in functie van het gevorderde bedrag)198;
 of een systeem met een maximum in verhouding tot de waarde van het dossier,
zoals het geval is bij een collectieve schuldenregeling: we trekken hier de parallel
met artikel 1675/19 van het Gerechtelijk Wetboek dat, in geval van een
kwijtschelding van de schulden en wanneer de financiële tussenkomst van de FOD
Economie noodzakelijk is om de kosten en honoraria van de bemiddelaar ten laste
te nemen, stelt dat deze kosten niet hoger mogen zijn dan € 1.200 per dossier 199.

198

Deze bepaling luidt: “In afwijking van de bepalingen van dit tarief, worden de kosten voor de procedure van
tenuitvoerlegging die ten laste blijven van de Schatkist ingevolge onvermogen van de schuldenaar, verminderd als volgt:
1° inzake directe belastingen en gelijkgestelde taksen worden de gegradueerde rechten beperkt tot het in klasse E
vastgesteld bedrag; 2° in de andere zaken tot de klasse D.”
199 Het Grondwettelijk Hof heeft hier geen discriminerend of onevenredig effect in gezien (arrest nr. 41/2011 van 15
maart 2011).
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Steekkaart nr 8 De onafhankelijkheid van de functie handhaven,
waarborg voor onpartijdigheid en vertrouwen
Samenvatting

Als ministerieel en openbaar ambtenaar moet de gerechtsdeurwaarder in alle
omstandigheden onpartijdig zijn en met een onwrikbare oprechtheid handelen200.
We stellen echter vast dat de onafhankelijkheid van de deurwaarder in de huidige context
zwaar te lijden heeft en dat schaadt de integriteit van de praktijken.
Het is dus belangrijk na te gaan hoe we dit kunnen oplossen opdat deze uitvoerder van de
rechtsbedeling het rechtmatige vertrouwen van de burgers zou bewaren.
In dat verband bevelen we aan om:
1. de gerechtsdeurwaarders nieuwe opdrachten toe te vertrouwen om de
levensvatbaarheid en het voortbestaan van hun kantoren te waarborgen;
2. de tariefregels van de gerechtsdeurwaarders te versterken door een minimale
vergoeding te waarborgen en in zware financiële en strafrechtelijke sancties te
voorzien, niet alleen ten aanzien van de schuldeisers die, rechtstreeks of
onrechtstreeks, “no cure no pay” mechanismen proberen op te dringen;
3. de uitoefening van het beroep in vereniging en de omvang van de kantoren te
reglementeren, opdat de uitoefening van de functie haar menselijke dimensie zou
behouden en om dominante posities te vermijden die het economische evenwicht
van het ambt schaden;
4. de gerechtsdeurwaarder te machtigen om vóór het proces op omkaderde wijze
aan vermogensonderzoek te doen (voor een minimale, onaantastbare kost), opdat
het risico op onvermogen niet langer op de deurwaarder wordt verhaald, ten
koste van de statutaire onafhankelijkheid;

200

Grondwettelijk Hof, 5 oktober 2017, arrest nr. 108/2017, punt B.13.2: “De gerechtsdeurwaarder is weliswaar een
ministeriële ambtenaar die zijn medewerking verleent aan de uitvoering van de openbare dienst van het gerecht en die
in de ogen van het publiek onafhankelijkheid en onpartijdigheid dient uit te stralen ...”; Grondwettelijk Hof, 31 mei 2018,
arrest nr. 62/2018, punt B.80.2 en B.87.2: “Hoewel de invordering gebeurt in naam en voor rekening van de schuldeiser,
treden de gerechtsdeurwaarders ter zake op in hun hoedanigheid van openbaar ambtenaar en ministerieel officier en
bieden zij als dusdanig de nodige waarborgen op het vlak van deskundigheid en onafhankelijkheid (artikelen 520 en 521
van het Gerechtelijk Wetboek), wat impliceert dat zij bij hun optreden niet enkel met de belangen van de schuldeiser
maar ook met deze van de schuldenaar dienen rekening te houden. Het behoort bijgevolg tot hun verantwoordelijkheid
om ook het onbetwiste karakter van de schuldvordering na te gaan.” (...) “... treden de gerechtsdeurwaarders bij de
invordering [van onbetwiste geldschulden (art. 1394/20 sv. Ger. Wb.)], op in hun hoedanigheid van openbaar
ambtenaar en ministerieel officier en dienen zij als dusdanig de nodige waarborgen op het vlak van onafhankelijkheid te
bieden (artikelen 520 en 521 van het Gerechtelijk Wetboek). “.
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5. de openbare aanbestedingen die open staan voor gerechtsdeurwaarders, specifiek

te reglementeren om de deontologische en ethische regels van het beroep te
vrijwaren.

UITEENZETTING
Vaststellingen

De functie van deurwaarder wordt vandaag uitgeoefend in een concurrentieel klimaat
waarin een economische spanning heerst die schadelijk is voor de integriteit van de
praktijken en de onafhankelijkheid van het ambt.
Het is dus bedrieglijk te denken dat de deurwaarder vandaag in alle rust “de
tenuitvoerlegging kan ondernemen, verzekerd van een minimale vergoeding”201.
We zien vier hoofdoorzaken voor dit gevaar:
1) het zeldzaam worden van de hypothesen die het gebruik van het
deurwaardersexploot opleggen en de vermindering van de rechtszaken ingevolge de
stijging van de gerechtskosten hebben het economische voortbestaan van de
kantoren op de helling gezet.
Dit heeft zeer schadelijke gevolgen, zowel op het vlak van de integriteit van de
praktijken als inzake het risico op economische afhankelijkheid.
2) De voornaamste activiteit, namelijk de invordering van schuldvorderingen, die steeds
meer als een integrale dienst wordt beschouwd, gaande van de minnelijke invordering
tot de eventuele gerechtelijke procedure, heeft af te rekenen met zware concurrentie
waarbij andere spelers betrokken zijn, niet alleen vanwege bevoegdheidsdomeinen
die doorgaans zijn voorbehouden aan bepaalde staats- of publieke organen202, maar
ook door de concurrentie van andere spelers203 zoals advocaten, de
geschillendiensten van grote bedrijven204 en de incassobureaus.
Deze verscherpte concurrentie is ook schadelijk voor de oprechtheid en werkt
tarieftoegevingen in de hand die moeilijk verenigbaar zijn met de strenge beginselen.
Dat kan er snel toe leiden dat men de tevredenheid van de schuldeiser verkiest, ten
koste van de onafhankelijkheids- en onpartijdigheidsplicht.

201

E. LEROY, Propos libres sur la tarification des services des huissiers de justice, note sous Liège, 3 e k., 19 april 2017, Ius
& Actores, 2017/1-2, pp. 41-53.
202 Onder meer in fiscale zaken, zowel op federaal als gewestelijk niveau, maar ook op het niveau van de lokale
overheden, als inzake sociale zekerheid of invordering van strafrechtelijke of administratieve boetes. In deze domeinen
heeft de wetgever de invorderingswijzen vermenigvuldigd (voorrecht van het voorafgaande, vereenvoudigd
derdenbeslag, compensatiemechanisme of prioritaire toewijzing, verplichte samenwerking van de ministeriële
ambtenaren of vermogensonderzoeken en uitwisseling van informatie tussen openbare administraties).
203 Waarvan sommige zich gemakkelijk kunnen bedienen van delokalisatie om dumpingpraktijken te verrichten.
204 Bijvoorbeeld in de sectoren van krediet, verzekering, gezondheidszorg, energielevering, grootdistributie enz.
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3) De schuldeisers zijn niet langer bereid nutteloze kosten te maken, met als gevolg dat
de last van het risico op onvermogen zich ten nadele van de deurwaarder dreigt te
keren. Dat schaadt zowel de onpartijdigheidsplicht als de levensvatbaarheid van de
kantoren.
De gerechtsdeurwaarder is inderdaad onderworpen aan een “algemene
informatieplicht” die hem met name verplicht “in geval van een risico op onvermogen
van de schuldenaar, de schuldeiser correct te adviseren of het opportuun is tot
uitvoeringsmaatregelen over te gaan”205.
Het is echter de uitdrukking van een middelenverbintenis
resultaatverbintenis, verwacht in de fase van de tenuitvoerlegging.

en

geen

In de praktijk verwachten de schuldeisers evenwel veel meer van de
gerechtsdeurwaarder: ze eisen van hem een expertise die zich niet langer beperkt tot
een prudentiële analyse van de in te zetten uitvoeringsmiddelen, maar die toelaat de
kansen op terugvordering te voorspellen om te bepalen of juridische stappen al dan
niet opportuun zijn.
Met andere woorden, reeds vóór het proces wordt de gerechtsdeurwaarder gevraagd
een diagnose te stellen, terwijl hem in die fase de toegang tot de bronnen met
vermogensgegevens in zeer grote mate wordt ontzegd206.
Hierdoor berust het risico op onvermogen niet meer bij de schuldeiser, maar bij de
gerechtsdeurwaarder ... De schuldeiser is namelijk niet meer bereid de deurwaarder
te vergoeden indien hij zich in zijn risicoanalyse heeft vergist.
In een klimaat waarin de schuldeisers207 – tenminste zij die vanwege het volume van
hun geschillen een onmiskenbare economische macht genieten – sterk geneigd zijn de
betaling van de vergoeding te onderwerpen aan een resultaatverbintenis, zullen de
deurwaarders meer geneigd zijn zichzelf te censureren op basis van artikel 866 van
het Gerechtelijk wetboek208, door nutteloze kosten op zich te nemen terwijl er
aanwijzingen – soms goed verstopt en eerder subjectief – van een eventueel
onvermogen waren.
De grens tussen deze zelfcensuur en de praktijk van “no cure no pay” blijft moeilijk te
trekken. De gevallen waarin de gerechtsdeurwaarder vooraf op de hoogte is van het
duidelijke en zekere onvermogen van de schuldenaar, zijn vrij beperkt: objectief
veronderstelt dit een reeds gekende schuldenaar, tegen wie tevergeefs een
uitvoeringsprocedure werd ingeleid die doorgedreven vermogensonderzoeken
rechtvaardigt.

205

Art. 519 § 3 Ger. Wb.
Het aangekaarte tekort aan middelen om aan vermogensonderzoek te doen heeft zowel betrekking op de
informatiebronnen als op de toegangsmodaliteiten ervan. We moeten aandringen op deze modaliteiten omdat ze
bepalend zijn voor de administratiekosten.
207 Zowel privé als publiek. Het zou naïef zijn te denken dat deze laatste een meer onwrikbare legalistische ethiek
hebben dan de eerste.
208 Deze bepaling stelt dat proceshandelingen en akten die nietig zijn of nodeloze kosten veroorzaken door toedoen van
een ministerieel ambtenaar, ten laste zijn van deze ambtenaar, onverminderd de schadevergoeding aan de benadeelde
partij.
206
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4) Ten slotte wakkeren de openbare aanbestedingen betreffende de invordering van
schuldvorderingen of de aanstelling van een gerechtsdeurwaarder, een vrij nieuw
fenomeen, de concurrentie verder aan en proberen beperkingen op te leggen die de
deontologische regels schaden, waardoor de schuldeisers discriminerend worden
behandeld en de kwaliteit van de dienstverlening op korte termijn achteruitgaat.

Voorstellen
1) In het algemene belang moeten we de mogelijkheid onderzoeken om de
gerechtsdeurwaarders nieuwe opdrachten toe te vertrouwen om de
levensvatbaarheid en het voortbestaan van hun kantoren te waarborgen.
In dit rapport worden verschillende suggesties geformuleerd:
 de gerechtsdeurwaarders, in hun hoedanigheid van ministeriële ambtenaren, de
taak toevertrouwen om in een vroeg stadium de financiële en vermogenssituatie
te controleren van personen die een collectieve schuldenregeling aanvragen;
 de procedure van het uitvoerend beslag op roerend goed instellen om de
schuldenaar, die tegelijkertijd met verschillende beslag leggende schuldeisers
wordt geconfronteerd, de gelegenheid te bieden de beslagrechter te verzoeken
een opschorting toe te kennen en een van de beslag leggende deurwaarders aan
te stellen om met meerdere partijen te onderhandelen met het oog op een
algemeen terugbetalingsplan waarbij alle beslag leggende schuldeisers betrokken
zijn;
 de gerechtsdeurwaarders wettelijk een reële bevoegdheid verlenen om
vermogensonderzoek te voeren, niet alleen om de tenuitvoerlegging van de
uitvoerbare titels efficiënter en evenwichtiger te maken, maar ook om een
prudentiële analyse van de solvabiliteit mogelijk te maken in een vroeg stadium
van het proces teneinde steriele procedures te vermijden;
 een vereenvoudigde invorderingsprocedure instellen in B2C-, C2B- en C2Crelaties, die mutatis mutandis geïnspireerd is op de invorderingsprocedure voor
onbetwiste geldschulden voorzien in B2B-relaties;
 in het Belgische recht een procedure uitwerken naar het voorbeeld van de Franse
vereenvoudigde invorderingsprocedure voor kleine schuldvorderingen;
 indien de debiteur bij dagvaarding vόόr de inschrijving op de rol zijn schuld erkent
maar uitstel van betaling vraagt, een transactieregeling toelaten om de onnodige
verzadiging van de rol van de bevoegde rechtbank te vermijden.
2) We moeten de tariefregels van de gerechtsdeurwaarders versterken door een
minimale vergoeding te waarborgen en in zware financiële en strafrechtelijke sancties
te voorzien, niet alleen ten aanzien van de deurwaarders, maar ook van de
schuldeisers die, rechtstreeks of onrechtstreeks, “no cure no pay” mechanismen
proberen op te dringen.
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3) Om buitensporige concurrentie binnen hetzelfde beroep te vermijden, moeten de
uitoefening van de functie in vereniging en de omvang van de kantoren worden
gereglementeerd: het kan uiteraard een beleidsmatige keuze zijn, maar we kunnen
alleen maar vaststellen dat de uitoefening van de functie in vereniging bij notarissen
gereglementeerd is en het aantal vennoten beperkt is. 209
4) We moeten het vermogensonderzoek door de gerechtsdeurwaarder vóór het proces
omkaderd toelaten tegen een minimale, onaantastbare kost (waarboven de
concurrentie kan spelen) om weer tot een normale situatie te komen, dat wil zeggen
waarin het de schuldeiser alleen is die het gewicht van het risico op onvermogen
draagt.
Daarnaast moeten we opnieuw het principe invoeren volgens hetwelk de
gerechtsdeurwaarder, in het kader van een invorderingsprocedure, zich nooit tot iets
anders moet verbinden dan een middelenverbintenis en een verplichting tot
zorgvuldigheid (en geen resultaatverbintenis), voor zover hij de schuldeiser vooraf
naar behoren heeft ingelicht op basis van de solvabiliteitsgegevens die wettelijk
toegankelijk zijn, naargelang ze vóór of tijdens het proces worden geraadpleegd.
5) De openbare aanbestedingen die open staan voor gerechtsdeurwaarders, moeten
specifiek worden gereglementeerd om de deontologische en ethische regels van het
beroep te vrijwaren.
Om het beginsel van vrije mededinging echter niet te schaden in een sector waar de
spelers verschillende statuten hebben, moeten algemene gedragsregels worden
opgelegd die dwingend zijn voor alle inschrijvers en ook een betere bescherming van
de verschuldigde partij beogen.
Moeten onder meer verboden zijn:

209



elk beding dat een resultaatverbintenis oplegt voor het te behalen
invorderingspercentage (dit soort bedingen, vergelijkbaar met het pactum de
quota litis, schaadt de integriteit van de praktijk);



elk beding dat kortingen, delingen of verminderingen van honoraria oplegt (dit
soort bedingen, vergelijkbaar met het pactum de quota litis, schaadt de
integriteit van de praktijk, maar doet ook afbreuk aan de kwaliteit van de
dienstverlening);



elk beding dat rechtstreeks of onrechtstreeks leidt tot de onbezoldigde
uitvoering van bepaalde prestaties (zeer vaak, zo niet systematisch, wordt de
solvabiliteitsanalyse door de aanbestedende overheden beschouwd als een
voorafgaande dienst die de dienstverlener gratis moet uitvoeren);



elk beding dat in de fase van de rechterlijke invordering buitensporig korte

Zie artikelen 50 sv. van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt.
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betekeningstermijnen oplegt (dit soort bedingen leidt tot een discriminerende
behandeling tussen schuldeisers, een daling van de kwaliteit en een
verslechtering van de sociale rol van de deurwaarder).
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Steekkaart nr 9 Een efficiënt uitvoeringsrecht: nieuwe manieren van
tenuitvoerlegging verkennen
Samenvatting
In een rechtsstaat mag het uitvoeringsrecht, dat deel uitmaakt van de garanties voor een
eerlijk proces, niet bedrieglijk zijn.
In dat verband moeten, naast de noodzaak om aan de gerechtsdeurwaarders reële
middelen te verschaffen om vermogensonderzoek te doen, ook nieuwe, efficiënte, snelle
en zo goedkoop mogelijke uitvoeringswijzen worden ingevoerd.
In dat opzicht bevelen we aan om:
1) de elektronische betekening van een derdenbeslag door de deurwaarder snel in te
voeren wanneer die moet gebeuren in handen van een openbare instelling of een
privaatrechtelijke rechtspersoon die tot een dergelijk systeem is toegetreden;
2) zoals in Frankrijk een overtuigende maatregel te voorzien voor de immobilisatie van
voertuigen, tenminste voor de invordering van schuldvorderingen van een bepaalde
aard, maar ook de mogelijkheid om aan de bevoegde autoriteit een verklaring te
richten die als beslagbericht geldt, om het inschrijvingsbewijs van een voertuig
onbeschikbaar te maken om de verkoop ervan te verhinderen;
3) de procedure van evenredige verdeling bedoeld in artikelen 1627 tot 1638 van het
Gerechtelijk Wetboek ontoepasbaar te maken wanneer de te verdelen som, die niet
periodiek terugkeert, gelijk is aan of lager dan € 2.500;
4) de mechanismen van voorafgaande kennisgeving en onuitvoerbaarheid voorzien ten
gunste van de fiscus en de organen die sociale zekerheidsbijdragen innen wanneer
een openbare of ministeriële ambtenaar belast is met een onderhandse verkoop of
wanneer een persoon zich opmaakt om zijn handelsfonds of het fonds van zijn vrije
beroep over te dragen (instrumenten die nodig zijn om georganiseerd onvermogen te
bestrijden), uit te breiden ten gunste van elke schuldeiser in wiens naams een bericht
opgesteld overeenkomstig artikelen 1390 tot 1390quater van het Gerechtelijk
Wetboek werd neergelegd in het centrale bestand van berichten.
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UITEENZETTING.
Voorstellen
1) We weten dat de meeste openbare administraties over een geducht en goedkoop
wapen beschikken waarvan ze gebruik en misbruik maken: het vereenvoudigde
derdenbeslag dat ook kan worden gedematerialiseerd, dat wil zeggen elektronisch
uitgevoerd.
We bevelen aan om elke schuldeiser van deze mogelijkheid gebruik te laten maken
wanneer het derdenbeslag door de gerechtsdeurwaarder dient te gebeuren in handen
van een openbare instelling210 of een privaatrechtelijke rechtspersoon211 die tot een
elektronisch betekeningssysteem is toegetreden.
2) In navolging van het beslag op roerend goed dat als drukkingsmiddel wordt gebruikt,
stellen we voor om, zoals in Frankrijk, in een overtuigende maatregel te voorzien voor de
immobilisatie van voertuigen, tenminste voor de invordering van schuldvorderingen van
een bepaalde aard212, maar ook in de mogelijkheid om aan de bevoegde autoriteit een
verklaring te richten die als beslagbericht geldt, met de bedoeling het inschrijvingsbewijs
van een voertuig onbeschikbaar te maken om de verkoop ervan te verhinderen;
3) De procedure van evenredige verdeling, bedoeld in artikelen 1627 tot 1638 van het
Gerechtelijk Wetboek, kan te nadelig zijn wanneer het te verdelen bedrag vrij bescheiden
is.
Het is namelijk een zware, dure procedure (die in sommige gevallen het economische
belang van de met spoed uitgevoerde tenuitvoerlegging in zekere mate vermindert, wat
ten nadele is van iedereen: de schuldenaar op wiens goederen beslag wordt gelegd en de
gezamenlijke schuldeisers) en waarvan het herstel de toekenning van de dividenden aan
de schuldeisers vertraagt. Bovendien kan een chirografische schuldeiser die kosten
voorschiet voor een tenuitvoerlegging die uitdraait op de verdeling ten gunste van alle
schuldeisers, zich onrechtmatig gestraft voelen wanneer hij vaststelt dat hij vrijwel
systematisch door bevoorrechte schuldeisers wordt overtroffen.

210

Bijvoorbeeld in handen van de FOD Financiën: zie hoofdstuk 3 “Centralisatie van de betalingen van bepaalde fiscale
en niet-fiscale schulden” van de programmawet (1) van 25 december 2017 (Belgisch Staatsblad van 29 december 2017)
dat het begrip “burgerrekening” introduceert. Het betreft een fiscale en niet-fiscale balans die wordt bijgehouden voor
elke persoon, natuurlijke of rechtspersoon, waarop op de debetzijde zijn fiscale en niet-fiscale schulden (of de fiscale en
niet-fiscale schuldvorderingen van de algemene administratie van de inning en de invordering tegen hem) worden
ingeschreven waarvan de betaling op de enige financiële rekening van “inning en invordering” moet worden uitgevoerd,
en op de creditzijde de betalingen die in zijn naam zijn geregistreerd op de enige financiële rekening van “inning en
invordering”, alsook de terugbetalingen van belastingen, heffingen en andere die hij geniet. De betrokken persoon kan
zijn burgerrekening uiteraard op elk moment raadplegen via het elektronische platform dat de FOD Financiën hem ter
beschikking stelt (beveiligde website of internetpagina) en er zelfs rechtstreeks betalingen uitvoeren.
211 We denken aan bankinstellingen en grote en middelgrote ondernemingen die kunnen worden verplicht om een
elektronisch juridisch adres te gebruiken.
212 We denken onder meer aan onderhoudsschulden (zie reeds artikel 391bis van het Strafwetboek dat, sinds de wet
van 12 mei 2014, de rechter toelaat het rijbewijs in te trekken van de persoon die zich schuldig maakt aan verlating van
familie) en ook aan belastingen en verzekeringspremies met betrekking tot de inverkeersstelling van een voertuig.
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We stellen dus voor dat de verplichting om een verdelingsprocedure te starten alleen nog
wordt opgelegd wanneer het te verdelen bedrag minstens € 2.500 is. Deze beperking
heeft alleen betrekking op hypothesen waarbij de te delen som niet periodiek is
(bijvoorbeeld: de opbrengst van een verkoop van roerend goed of van een derdenbeslag
op een bankrekening). Met andere woorden, ze is niet van toepassing op beslagen die
betrekking hebben op de maandelijks beslagbare uitkering van vergoedingen of andere
periodieke inkomsten.
4) Om georganiseerd onvermogen tegen te gaan, het mechanisme van voorafgaande
kennisgeving in geval van de verkoop van een gebouw, een schip, een boot of roerende
goederen waarvan de waarde minstens € 2.500 bedraagt, zoals voorzien ten gunste van
de fiscus213 en de instellingen die socialezekerheidsbijdragen innen214, uitbreiden ten
gunste van elke schuldeiser vermeld in het centrale bestand van berichten van beslag,
delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling.
Dit heeft tot doel, buiten situaties van gelijkgerechtigdheid waarvoor een procedure van
evenredige verdeling moet worden geopend, om de openbare ambtenaren215 of
ministeriële officiers216 die belast zijn met de verkoop van een gebouw, een schip, een
boot of roerende goederen met een waarde van minstens € 2.500, te verplichten de
schuldeisers (buiten de fiscus en de organen die socialezekerheidsbijdragen innen en
reeds een beschermend regime op dat vlak genieten) waarvan het bestaan is gebleken
door raadpleging van de berichten die werden opgesteld overeenkomstig artikelen 1390
en 1390quater van het Gerechtelijk Wetboek, minstens 8 dagen op voorhand op de
hoogte te stellen. Zo krijgen deze schuldeisers, met inachtneming van de
gemeenrechtelijke bepalingen, de mogelijkheid om een derdenbeslag uit te oefenen in
handen van de instrumenterende openbare of ministeriële ambtenaar.
5) Om georganiseerd onvermogen tegen te gaan, het mechanisme van
onuitvoerbaarheid van een overdracht van een handelsfonds voorzien ten gunste van de
fiscus217 en de instellingen die socialezekerheidsbijdragen innen218, uitbreiden ten gunste
van elke schuldeiser vermeld in het centrale bestand van berichten van beslag, delegatie,
overdracht en collectieve schuldenregeling.
Het doel is de overdracht, in eigendom of vruchtgebruik, van een geheel van goederen,
die onder andere bestaan uit elementen die toelaten de cliënteel te behouden, bestemd
zijn voor de uitoefening van een vrij beroep, ambt of post, of van een industriële,
commerciële of landbouwexploitatie, alsook de vorming van een vruchtgebruik op
diezelfde goederen, onuitvoerbaar te maken tegenover de schuldeisers die in het centrale
bestand van berichten vermeld staan, indien de cessionaris bij de akte van overdracht
213

Zie artikelen 433 en sv. van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en artikelen 93ter en sv. van het BtwWetboek.
214 Zie artikel 41 quater van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en artikel 23 ter van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.
215 Hiermee worden de comités tot aankoop van onroerende goederen en de ontvangers der domeinen bedoeld.
216 Hiermee worden de notarissen en de gerechtsdeurwaarders bedoeld.
217 Zie artikelen 442bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en 93undecies van het Btw-Wetboek.
218 Zie artikel 41 quinquies van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en artikel 16 ter van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.
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niet de certificaten voegt die bewijzen dat hij niets meer verschuldigd is aan deze
schuldeisers. Bij gebrek aan deze certificaten moet de cessionaris de verkoopprijs
overmaken aan elke deurwaarder die hiervoor is aangesteld om een procedure van
evenredige verdeling op te starten en uit te voeren. 219
Dit mechanisme zou uiteraard niet van toepassing zijn op overdrachten die zijn
uitgevoerd door een curator, een aangestelde gerechtsmandataris belast met de
organisatie en uitvoering van de overdracht onder gerechtelijk toezicht overeenkomstig
de wetgeving betreffende de continuïteit van de bedrijfsvoering of in het kader van een
fusie, splitsing, inbreng van een algemeenheid van goederen of een activiteitstak
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

219

Een soortgelijk mechanisme is reeds voorzien in artikel 1407bis van het Gerechtelijk Wetboek: “Wanneer bij
loonoverdracht tussen de schuldeisers-overnemers een rangconflict ontstaat, moet de gecedeerde schuldenaar hetzij op
eigen initiatief, hetzij ten laatste op het eerste verzoek van de belanghebbende partijen, de overdraagbare gelden
storten in de handen van een gerechtsdeurwaarder aangezocht krachtens artikel 1390ter of in de handen van een
erkende of aangestelde sekwester.”
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Steekkaart nr 10

Het ministeriële en publieke karakter van de

functie versterken
Samenvatting

Wanneer hij instrumenteert in het kader van de gerechtelijke opdrachten waarvoor hij
een monopolie heeft, krijgt de gerechtsdeurwaarder vaak te maken met onwettige,
economisch verontrustende of sociaal gevaarlijke situaties.
Het valt dus te betreuren dat zijn vaststellingen niet worden benut om de overheden te
helpen hun opdrachten te vervullen.
We bevelen dus aan om gestructureerde en bevoorrechte communicatiekanalen op te
zetten en te organiseren tussen de deurwaarders en de publieke autoriteiten, opdat
gegevens die relevant zijn voor de vervulling van hun opdrachten, efficiënt aan deze
instanties zouden worden doorgespeeld.
Door de gerechtsdeurwaarder meer te betrekken in wat het algemene belang aangaat,
willen we het ministeriële en publieke karakter van de functie versterken.

UITEENZETTING.
Voorstellen
Het doel is niet een volledige opsomming te geven van de samenwerkingsmogelijkheden
tussen de gerechtsdeurwaarders en de publieke autoriteiten, maar enkele voorbeelden te
geven om daar in een later stadium verder gezamenlijk over na te drenken.
Enkele voorbeelden van mogelijke interacties tussen de gerechtsdeurwaarders en de
publieke autoriteiten.

1.

Strijd tegen domiciliefraude

Wanneer hij een akte moet betekenen aan een natuurlijke persoon, wordt de
gerechtsdeurwaarder vaak geconfronteerd met situaties van fictieve domiciliëring.
Zou het niet nuttig zijn een centraal aanspreekpunt op te richten waar de deurwaarders
deze gegevens kunnen doorspelen, om de publieke autoriteiten te helpen in hun strijd
tegen domiciliefraude?
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2.

Strijd tegen andere vormen van sociale fraude

De deurwaarder kan in het kader van zijn opdrachten getuige zijn van diverse soorten
sociale fraude (zwartwerk, onrechtmatige inning van uitkeringen en, meer in het
algemeen, elke inbreuk op de sociale wetgeving door individuen of bedrijven).
Zou het niet nuttig zijn een centraal aanspreekpunt op te richten waar de deurwaarders
deze gegevens kunnen doorspelen, om de publieke autoriteiten te helpen in hun strijd
tegen sociale fraude?
3.

Vennootschappen met een fictieve maatschappelijke zetel.

Artikel III.41 van het Wetboek van Economisch Recht voorziet in een procedure voor de
schrapping van rechtswege van het adres van een vennootschap dat niet of niet meer
overeenstemt met de werkelijkheid.
§ 2 van deze bepaling stelt dat de beheersdienst van de Kruispuntbank voor
ondernemingen, indien het onmogelijk is contact op te nemen met de onderneming,
tenzij het een bedrijfsadres van een natuurlijke persoon betreft, overgaat tot de
schrapping van rechtswege van het foutief in de Kruispuntbank voor ondernemingen
ingeschreven adres.
Deze schrapping vindt plaats op grond van een vonnis of arrest, een onderzoeksrapport of
een proces-verbaal opgesteld door een ambtenaar van de lokale of federale politie of
door een ambtenaar die werd gemandateerd door een dienst, overheid of administratie
die het foutieve karakter van de gegevens vaststelt.
Zou het niet nuttig zijn deze schrapping ook toe te laten op grond van een verslag dat
werd opgesteld door een gerechtsdeurwaarder?
4.

Opsporing van bedrijven in moeilijkheden

Wanneer de gerechtsdeurwaarder is aangesteld voor de tenuitvoerlegging van een
uitvoerbare titel tegen een onderneming, kan hij zich er snel van vergewissen dat deze
ernstige moeilijkheden doormaakt, en zelfs haar onvermogen tracht te organiseren.
Zou het niet nuttig zijn artikel XX.23 van het Wetboek van Economisch Recht aan te
vullen, opdat de gerechtsdeurwaarder die dergelijke feiten vaststelt, verplicht is er verslag
over uit te brengen aan de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden bedoeld in
artikel 84, 3e lid van het Gerechtelijk Wetboek?
5.

Situatie van armoede of sociale nood

De deurwaarder kan in het kader van zijn opdrachten worden geconfronteerd met
personen in ernstige armoede, sociale nood of uitsluiting.
Zou het niet nuttig zijn meldpunten in te richten (OCMW, CAW, FOD Maatschappelijke
Integratie enz.) waar de deurwaarder bepaalde gevallen kan melden die volgens hem
dringend sociale hulp nodig hebben?
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6.

Jongeren/kinderen in moeilijkheden of blootgesteld aan gevaar.

De deurwaarder kan in het kader van zijn opdrachten vaststellen dat jongeren ernstige
problemen doormaken, of in gevaar zijn (agressieve relaties, gezondheid of veiligheid
blootgesteld aan gevaren, ernstig gecompromitteerde opvoedingsomstandigheden enz.).
Zouden we ook hier geen aanspreekpunt inrichten met de Jeugdhulpverlening?
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IV.

DE GERECHTSDEURWAARDER EN ZIJN STATUUT

Steekkaart nr 11

Europese grenzen voor de toekomst
Samenvatting

De vraag of de participatie aan het openbaar gezag door de gerechtsdeurwaarders kan
ingeroepen worden om te ontsnappen aan de Europese regelgeving op het vlak van vrij
verkeer en vrije vestiging bepaalt mee de toekomst van het beroep van
gerechtsdeurwaarders. Het is weinig waarschijnlijk dat de Europese administratie hier
aansluit bij de analyses vanuit het intern recht.
De toepassing van Europees recht kan tot gevolg hebben dat de richtlijn
beroepskwalificaties van toepassing is of wordt op gerechtsdeurwaarders waardoor
gerechtsdeurwaarders van andere lidstaten enkel op basis van het statuut van hun eigen
lidstaten de vestiging in iedere andere lidstaat kunnen bekomen. Op dit ogenblik voorziet
de wetgeving geen filter die een selectie van deze buitenlandse gerechtsdeurwaarders
mogelijk maakt.
De toepassing van de Europese beginselen heeft ook tot gevolg dat de beginselen van
vrije mededinging die vanuit intern recht reeds van toepassing zijn in een ruimer
perspectief moeten geplaatst worden wat vooral gevolgen heeft op tariefafspraken en
reglementen die een aanvullende tarief regelen buiten het wettelijk tarief.
Het komend Europees recht voorziet een evenredigheidstoets voor de reglementering
van de beroepen aan de hand van specifieke Europese parameters. Europa biedt op dit
ogenblik geen voldoende zekerheid op een afgelijnde toekomst
UITEENZETTING

Vaststellingen

1.
Artikel 51 van het verdrag van de Europese Unie voorziet dat de bepalingen
betreffende het vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal niet van toepassing zijn
op werkzaamheden ter uitoefening van het openbaar gezag in deze staat , zelfs indien
deze slechts voor bepaalde gelegenheden geschieden. Vanuit intern echt bestaat er geen
twijfel dat gerechtsdeurwaarders handelingen stellen die een participatie van het
openbaar gezag impliceren. Op basis van de interne interpretatie zou men zich dus geen
zorgen moeten maken en de uitzondering van artikel 51 kunnen gelden voor de
gerechtsdeurwaarders. Dit besluit wordt in het interen recht bijna unaniem verdedigd.
Dezelfde argumenten werden aangehaald door de lidstaten die het Latijns notariaat
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kennen. De Europese commissie zocht een uitweg om de uitzondering artikel 51 zeer
beperkend te interpreteren. De nationaliteitsvereiste in diverse lidstaten was het
aanknopingspunt en de lidstaten werden in gebreke gesteld. Uiteindelijk diende het
Europees Hof van Justitie zich uit te spreken over de nationaliteitsvereiste die in sommige
landen werden opgelegd om in aanmerking te komen om tot notaris benoemd te worden.
De vraag was of deze nationaliteitsvereiste strijdig was en is met de beginselen van vrije
vestiging en vrij verkeer . Enkel indien kon aangetoond worden dat het verdrag niet op de
notarissen van toepassing is omdat zij openbaar gezag uitoefenen konden de lidstaten de
beginselen van vrije vestiging uit het verdrag negeren en een nationaliteitsvereiste
opleggen. De beoordeling door het hof is essentieel voor de bepaling van de toekomst
van de juridische vrije beroepen, zoals de notarissen, maar mogelijk ook de
gerechtsdeurwaarders.
Het is misschien toch te optimistisch zonder meer op basis van intern recht te verwachten
dat de ontsnappingsroute van artikel 51 een uitweg biedt voor de gerechtsdeurwaarders.
De analyse door het Hof kon en kan bepalend zijn voor de vraag of een juridisch beroep
rekening dient te houden met het Unieverdrag, de verordeningen en richtlijnen. Alhoewel
zowel de betrokken lidstaten als de advocaat-generaal het standpunt innamen dat het
openbaar gezag zoals in het verdrag bepaald ook handelingen omvat die op zichzelf
uitvoerbaar zijn, zonder verdere tussenkomst van de rechter, volgt het hof een strengere
interpretatie. Het Hof stelt de bijzondere waarde van de authentieke akte niet in vraag ,
maar onderlijnt dat de inhoud van de akte niet bepaald wordt door de notaris, maar wel
door de partijen. De authenticiteit komt maar tot stand door de vrijwillige medewerking
van partijen. Het initiatief ligt niet bij de notaris maar wel bij de partijen die de notaris
verzoeken. Er werd geen rekening gehouden met de rechtstreekste participatie van
notarissen in beslag en andere gerechtelijke dossiers, en al evenmin met de inbreng in
openbare registers.
Een uitspraak van het Hof van Justitie draagt in zich altijd de elementen mee van latere
beoordelingen door het Hof. Precedenten zijn in de Europese rechtspraak van groot
belang. Door de dualiteit van de ambtsbeoefening door een gerechtsdeurwaarder,
openbaar of ministerieel ambtenaar enerzijds en vrij beroep anderzijds, is gelijkenis met
het notariaat niet uitgesloten. Ook voor de gerechtsdeurwaarder zou in de interpretatie
van het Europees Hof plaats zijn voor het openbaar karakter van zijn activiteit maar niet
op eigen initiatief maar gestuurd door de partij (en). In die zin moet men er dan ook
rekening mee houden dat niet enkel de notarissen maar ook de gerechtsdeurwaarders de
exceptie van openbaar gezag niet ten volle kunnen inroepen, zodat de vrije vestiging
moet gewaarborgd kunnen worden. Men kan er dus maar beter rekening mee houden
dat de nationaliteitsvereiste van artikel 510 § 3, 3° strijdig is met het Unieverdrag en
artikel 51 niet kan ingeroepen worden.
Alhoewel het Europees Hof de uitzondering van deelname aan het openbaar gezag zeer
strikt interpreteert, wijst het in de overwegingen van het arrest toch de weg naar een
interpretatie van de Europese regelgeving die toelaat rekening te houden met het
algemeen belang bij de organisatie van een ambt om de wettelijkheid en juridische
zekerheid te verzekeren: une raison impérieuse d’intérêt général qui permet des
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restrictions à l’article 43 CE découlant des spécifités propres de l’activité… Hiermee is een
belangrijke richting gekozen voor latere interpretaties. Het Hof aanvaardt dat notarissen
en dus zeker ook gerechtsdeurwaarders een openbaar ambt beoefenen maar in Europees
perspectief is dat blijkbaar niet hetzelfde als wat artikel 51 bedoelt. Europees worden
uitzonderingen blijkbaar zeer eng geïnterpreteerd met dien verstande dat de deur voor
interne beperkingen niet volledig gesloten wordt.
De toepassing van het supranationaal recht op de juridische beroepen beïnvloedt er de
toekomst van. Zelfs als in functie van de activiteit van het specifieke juridische beroep een
mildere toepassing mogelijk is, zal de wetgever beter rekening dienen te houden met
Europees recht en zo nodig in functie van de richtlijnen van de Unie al dan niet nieuwe
dan wel aangepaste wetgeving moeten voorzien. Als men rekening houdt met de
tendensen op het vlak van vrije vestiging en vrij verkeer mag men een uitsluiting uit het
toepassingsgebied van richtlijnen ter zake nooit als definitief verworven beschouwen.
Alleszins lijkt het behoud van de nationaliteitsvereiste voor gerechtsdeurwaarders op de
helling te staan.
2.
De toepassing van Europees recht impliceert vrije vestiging, voor beschermde
juridische beroepen waarschijnlijk een spookbeeld. Wie voldoet aan de
beroepskwalificatie voor de uitoefening van een beroep in de lidstaat waar hij dit beroep
uitoefent verwerft door die kwalificatie het recht om zich in een andere lidstaat te
vestigen en bekomt in deze lidstaat het recht om onder de gelijke voorwaarden als de
beroepsbeoefenaars van die lidstaat de erkenning te krijgen om het beroep uit te
oefenen. De gerechtsdeurwaarders werden niet uitgesloten van de toepassing van de
richtlijn beroepskwalificaties (zoals de notarissen) en dienen dus met deze richtlijn wel
degelijk rekening te houden, tenzij zij vooralsnog een uitsluiting zouden bekomen. De
Unie kan vanwege de aard van het beroep of het algemeen belang in een richtlijn de vrije
vestiging beperken maar bij het bepalen van een toekomstbeeld kan men een dergelijke
beperking niet als een definitieve verworvenheid beschouwen. Richtlijnen worden
voortdurend geactualiseerd.
De ontvangende lidstaat dient dus aan iedere rechtsonderhorige van Europa die in zijn
land voldoet aan de vereisten om gerechtsdeurwaarder benoemd te worden de
mogelijkheid te bieden in de eigen lidstaat de benoeming te bekomen op gelijke wijze als
de aspiranten in de ontvangende lidstaat. De Belgische wetgeving voorziet thans dat een
kandidaat-gerechtsdeurwaarder na stage, examen en 5 jaar ononderbroken activiteit als
plaatsvervanger in aanmerking kan komen voor benoeming tot titularis. Dient de aspirant
dan aan al die voorwaarden te voldoen om in België als titularis benoemd te kunnen
worden? Kan het zijn dat hij in het eigen land rechtstreeks kan benoemd worden terwijl
hij in België gedurende 5 jaar plaatsvervanger moet zijn? Hier wringt het schoentje.
De Belgische benoemingsvereisten botsen met de Europese vrijheid van vestiging. De
lidstaten moeten de toegang tot het gereglementeerd beroep open stellen voor
aanvragers die over een bekwaamheidsattest of opleidingstitel beschikken met dien
verstande dat een postsecundaire opleiding als minimum kan gesteld worden. Men kan
niet en examen en bijkomende stages of activiteiten opleggen. De aanvrager kan kiezen
of de lidstaat kan een keuze opdringen. Het heeft natuurlijk geen zin hier geen initiatief te

84

DE MODERNISERING VAN DE FUNCTIE VAN GERECHTSDEURWAARDER

nemen en zonder meer af te wachten tot op het ogenblik van de ingebrekestelling door
Europa om dan de benoemingsvereisten aan te passen aan de Europese beginselen. Maar
het is al even zinloos nu de benoeming voor buitenlandse aspiranten mogelijk te maken
ofwel zonder het examen voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder ofwel zonder de
verplichte termijn van plaatsvervanging. Dit zou tot een ongelijke behandeling leiden
voor de eigen aspiranten die wel aan de dubbele voorwaarde onderworpen blijven.
Artikel 173 en 174 van de wet van 6 juli 2017 (potpourri V) voorzien een oplossing voor de
gelijkaardige problematiek bij de notarissen: de aspirant die benoembaar is in een andere
lidstaat kan na voorlegging en controle van een dossier deelnemen aan het vergelijkend
examen om tot kandidaat-notaris in België benoemd te worden. De aspirant legt zijn
dossier voor aan de benoemingscommissie voor het notariaat, die na onderzoek beslist of
de aspirant deel kan nemen aan het vergelijkend examen, eventueel na bijkomende
vorming of bijscholing. De Belgische wetgever heeft hier voor de meest ruime toepassing
van de richtlijn gekozen door de mogelijkheid van bijkomende vorming te voorzien. De
taal van de benoemingscommissie waarbij de aanvrager zijn dossier indient bepaalt de
taalrol waarin de eventuele benoeming na het examen kan gebeuren, zodat ook de
naleving van de taalwetten kan gewaarborgd worden. Dit systeem zou mutatis mutandis
ook kunnen toegepast worden voor de gerechtsdeurwaarders maar de vraag is dan wel of
de verplichting om gedurende 5 jaar nog als kandidaat-gerechtsdeurwaarder te fungeren
om pas dan tot titularis benoemd te worden wel verenigbaar is met de visie van de Unie?
Als voor die categorie van “buitenlandse” gerechtsdeurwaarders de 5 jaar wachttijd
wegvalt ontstaat er een wellicht onaanvaardbare discriminatie tussen de kandidaten uit
het eigen land en de kandidaten uit een andere lidstaat. De oplossing naar analogie met
de notarissen past dus niet in het benoemingscircuit met 5 jaar “wachttijd” zoals dat nu
voorzien is.
3.
Vrije mededinging is nog steeds een prioriteit in de Unie. De juridische beroepen
ontsnappen hier niet aan. Het toezicht op de naleving van de regels van vrije mededinging
is toevertrouwd aan de nationale mededingingsautoriteiten. Regulering die door
verbonden ondernemingen tot stand kan gebracht worden kan als
concurrentievervalsend beschouwd worden en kan dus leiden tot sanctionering. De
beslissing van 8 december 2011 van de raad voor de mededinging over het tarief voor de
minnelijke invordering van schuldvorderingen door de gerechtsdeurwaarder is uitgebreid
gemotiveerd en toont aan dat de interne regulering door de gerechtsdeurwaarders in
strijd kan zijn met de beginselen van vrije mededinging.
De vrije mededinging staat haaks op beperkingen van publiciteit, prijsreglementen
(prijsafspraken) en kartelvorming. De Europese commissie erkent de mogelijkheid om
regulerend op te treden maar toetst de voorschriften naar evenredigheid met de
bevordering van vrije mededinging. Concurrentiebeperkende maatregelen moeten
passen in duidelijk afgelijnde doelstellingen van algemeen belang die zowel de gebruikers
als beroepsbeoefenaars in dergelijke mate ten goede komen dat zij de beperking kunnen
verantwoorden. Concreet betekent dit dat tariefregelingen waarbij de beroepsgroep
voorziet in aanvulling van een wettelijk vastgelegd tarief de toets niet doorstaan en dus
niet kunnen opgelegd worden.
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Maar , het gaat om meer dan tarief alleen. Iedere vorm van afspraak tussen de
beoefenaars van het beroep onderling kan getoetst worden. Zeker voor de niet exclusieve
bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarders dient de vorming van monopolies of
exclusieve terreinafbakening vermeden te worden. De vraag is dan wel of dit op
negatieve wijze dient te gebeuren door verbodsbepalingen dan wel op positieve
concurrentie bevorderende maatregelen of regulering, bij wet of bij reglement.
De overheid kan regulering van beroepsorganisaties op zichzelf niet verbieden maar kan
bij controle van interne reglementering niet beperkt worden tot een valideringsorgaan
dat maatregelen goed- of afkeurt. Inhoudelijke tussenkomst in de regulering moet
mogelijk blijven. Zeker op het vlak van het tarief dient de overheid er zorg voor te dragen
dat de mededingingsregels kunnen gerespecteerd worden. Men kan dus zeker vragen
stellen bij het ontbreken van een regeling van toezicht op de uitoefening van de
reglementerende bevoegdheid van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders in het
bijzonder wat betreft de bevoegdheid voorzien onder artikel 555/ 1°, 6°,7°, 14°, en 18°
van het Gerechtelijk Wetboek.
De bevoegdheid die artikel 522 Ger. Wb. aan de Nationale Kamer toekent om voor de
niet door de Koning vastgestelde tarieven een minimumtarief op te leggen botst met de
beginselen die hier worden uiteengezet. De mededinging wordt gewoon onderuit gehaald
door minimumtarieven. Op dit vlak dient het roer volledig omgegooid te worden. Bij de
beoordeling van deze problematiek moet men rekening houden met een andere
verhouding dan bij de andere juridische beroepen. In al die gevallen ontvangt de
gerechtsdeurwaarder de opdracht van een derde maar rekent de kost aan een
consument die niet op voorhand kan betrokken worden bij prijsbepaling.
4.
De Europese commissie heeft een nieuwe richtlijn voorbereid waarbij een
evenredigheidstoets wordt opgelegd voorafgaand aan een nieuwe reglementering van
beroepen. Deze richtlijn richt zich tot de beroepen die onderworpen zin aan de richtlijn
2005/36 gewijzigd door richtlijn 2013/55. De gerechtsdeurwaarders werden niet
uitgesloten van de toepassing van deze richtlijn en zullen onder de richtlijn
evenredigheidstoets vallen voor nieuwe wetgeving of reglementering of aanpassing van
bestaande wetgeving of reglementering. Dit kan dus voor de toekomst van de
gerechtsdeurwaarders een bijkomende Europese begrenzing betekenen.
De lidstaten zullen moeten kunnen aantonen dat er bijzondere redenen van algemeen
belang zijn om een regulering te verantwoorden, daartoe een analyse moeten maken en
moeten beschikken over kwalitatieve en kwantitatieve argumenten die eigen zijn aan de
specifieke regeling. Consumentenbescherming en vrije mededinging zullen moeten
afgetoetst worden aan de mogelijkheid om minder ingrijpend of op een andere manier op
te treden. De richtlijn voorziet specifiek volgende parameters:
 Verhouding tussen de specifieke activiteiten en de vereiste beroepskwalificatie
 Verhouding tussen de complexiteit van de taken en de vereiste vorming en
ervaring
 Verhouding tussen de exclusieve taken en de mogelijkheid deze taken door andere
beroepen te laten uitvoeren
 Graad van autonomie
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Indien deze richtlijn aan het Europees instrumentarium wordt toegevoegd zullen de
gerechtsdeurwaarders hiermee rekening moeten houden in interne reglementering in
zoverre die mogelijk is en zal ook de wetgever de grenzen van de wetgevende
bevoegdheid moeten verkennen.
De weg die de commissie moet afleggen om te komen tot de aanvaarding van een richtlijn
door het Europees parlement is lang en moeilijk. De praktijk leert dat men toch wel best
rekening houdt met gelanceerde projecten. De Europese administratie kan erg
volhardend zijn en heeft geduld. De trein naar de invoering van de nieuwe richtlijn is
vertrokken.

Voorstellen
Om conflicten met Europees recht te vermijden kan men er best van uitgaan dat er een
ernstige kans is dat de Belgische wetgeving door de Europese administratie zal getoetst
worden aan het supranationale recht met alle gevolgen vandien.
Het is dan ook aangewezen de nationaliteitsvereiste vervangen wordt door een bepaling
die toegang tot het beroep verleent aan de inwoners van de lidstaten van de Europese
Unie. Het is belangrijk dat de voorgestelde wijziging gepaard gaat met de invoering van
een filter op het vlak van professionalisme en technische kennis, zonder daardoor de
Europese regel te schenden.
De bepalingen die de corporatistische regeling van tarieven mogelijk maken zullen best
verlaten worden en vervangen worden door enkel bij wet vastgestelde tarieven of voor
het overige door vrije tarieven.
Bij de invoering van de nieuwe regels zal best al rekening gehouden worden met
Europese parameters om te vermijden dat latere richtlijnen hervormingen doorkruisen.
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Steekkaart nr 12

Toegang tot het beroep
Samenvatting

De universitaire opleiding tot master in de rechten moet zorgen voor een brede juridische
basis voor de toekomstige gerechtsdeurwaarder. De vorming is op dit ogenblik niet
beroepsgebonden en de wens vanuit de diverse juridische beroepsgroepen om het
laatste masterjaar als een specialisatiejaar in te richten stuit op verzet vanuit de
academische wereld. Vermits in de master een keuzemogelijkheid bestaat is het minstens
aangewezen na te gaan hoe een modeltraject binnen de bestaande opleidingen in de
verschillende universiteiten kan samengesteld zijn.
Een echt stagereglement waarin rechten en plichten van stagemeester en stagiair zijn
opgenomen bestaat niet. Enkel een zorgvuldig uitgewerkt reglement kan er voor zorgen
dat alle middelen en mogelijkheden uitgeput worden om te komen tot een perfecte
opleiding. De stage zou kunnen aangevuld worden met de praktijkervaring buiten
kantoor, maar dat vereist creativiteit die toelaat dat de stagiair al effectief onder
verantwoordelijkheid van de stagemeester betekeningen kan verrichten onder toezicht
van de titularis. Op die wijze kunnen niet enkel de intellectuele capaciteiten worden
aangescherpt maar komt ook de emotionele intelligentie aan bod.
De oprichting van de benoemingscommissies voor de gerechtsdeurwaarders en de
invoering van het vergelijkend examen zijn een stap voorwaarts. Door de toekenning van
dezelfde titel aan al de kandidaat-gerechtsdeurwaarders die voor 2014 de titel van
kandidaat bekomen hebben zijn er nog steeds uitzonderlijk veel kandidaten bij een
vacature waardoor enkel een examen toelaat een selectie te maken en er dus te weinig
mogelijkheden zijn om door de grote massa de specifieke communicatievaardigheden te
toetsen.
Er is ook een opvallend verschil met andere juridische beroepen. Na de benoeming tot
kandidaat-gerechtsdeurwaarder kan de benoemde kandidaat gedurende een periode van
vijf jaar enkel als plaatsvervanger optreden en pas dan kan hij als titularis benoemd
worden. Een dergelijke discriminatie van kandidaat-gerechtsdeurwaarders in vergelijking
met kandidaat-notarissen kan moeilijk verantwoord worden.
De gelijkstelling tussen de kandidaat-gerechtsdeurwaarders die het vergelijkend examen
hebben afgelegd en degenen die de titel voor 2014 hebben verworven zou wel eens
aanleiding kunnen zijn voor nieuwe betwistingen voor de Raad van State. Het examen dat
de benoemingscommissies nu moeten inrichten om een selectie te maken bij de opvulling
van vacatures van titularissen is een brug te ver voor die kandidaten die al de zware
selectie van het vergelijkend examen hebben doorstaan
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UITEENZETTING.

Vaststellingen
1.
Als men er van uitgaat dat het ambt en beroep van gerechtsdeurwaarder
noodzakelijk blijft voor de normale werking van justitie en de relatie tussen
rechtzoekenden en de instellingen, is het vereist perspectief te bieden aan jonge juristen
om te kiezen voor een toekomst als gerechtsdeurwaarder. In de eerste plaats is daarvoor
vereist dat juristen in opleiding kennis kunnen maken met het ambt en het beroep en de
weg naar een toekomst als gerechtsdeurwaarder kunnen voorbereiden.
Op dit ogenblik is het aanbod nihil. De discussie tussen academici om in de opleiding van
de masters in de rechten afstudeerrichtingen te voorzien die gebonden zijn aan een
specifiek beroep als jurist (balie, magistratuur, notariaat, bedrijf, fiscaliteit en
accountancy en gerechtsdeurwaarder) is bepalend.
De opleiding tot master in de rechten streeft in de eerste plaats naar hoge academische
kwaliteit die niet beroepsgebonden is en enkel een basisbehoefte van juridische vorming
invult, maar dan wel door de hantering van hoge standaarden. Er moet zeker rekening
gehouden met grote weerstand van de universiteiten om beroepsgebonden aanpassingen
te doen aan de master in de rechten.
Voor sommigen, vooral praktijkjuristen, moet echter gestreefd worden naar een
aanpassing van het curriculum zodat in het tweede masterjaar al kan begonnen worden
met de voorbereiding van het specifieke juridisch beroep. De kans dat hier vanuit
academisch milieu initiatieven worden genomen lijkt op dit ogenblik gering.
Daartegenover staat het relatief groot succes van master na master opleidingen zoals
notariaat, bedrijfs-, sociaal en fiscaal recht. Het is wellicht een illusie te werken in de
richting van een manama gerechtsdeurwaarder (cfr. Notariaat) en die dan nog in te
richten aan verschillende universiteiten: los van de problematiek van de financiering zal
er wellicht dan toch een te klein aantal studenten zijn om aan verschillende universiteiten
een dergelijke manama te organiseren. De vereiste van een master na master zou
omwille van een kleine getal wel eens een te grote rem kunnen betekenen zonder
daarom als dusdanig kwaliteitsverbetering te garanderen.
Alhoewel dit misschien de draagwijdte van dit verslag overschrijdt kan men de
problematiek niet uit de weg blijven gaan en moet toch, ondanks de academische
weerstand, gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden die er kunnen zijn binnen de
master: de opleiding in de rechten kan minstens een afstudeerrichting of een curriculum
in de master voorzien die beantwoordt aan de nood om een stevige academische vorming
en basis te geven aan de master in de rechten die een carrière als gerechtsdeurwaarder
ambieert. De kans op een inhoudelijk gesprek, zoals de decanen van de rechtsfaculteiten
vragen in hun verweer tegen voorstellen van de balie, is een niet te missen opportuniteit.
Het komt er dan op aan de student te begeleiden in de juiste keuze van major en minor in
de master.
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De keuze kan geïnspireerd worden door de opsomming van de materies die nu worden
opgelegd voor de inhoud van het vergelijkend examen dat leidt tot benoeming tot
kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Het ministerieel besluit van 10 oktober 2014 waarin het
programma voor het jaarlijks vergelijkend examen tot rangschikking van kandidaatgerechtsdeurwaarders is opgenomen bevat, behoudens de aanduiding van diverse
rechtstakken die in de bacheloropleidingen aan bod komen, een bijzondere vermelding
van de minnelijke invordering, bewarende beslagen, middelen van tenuitvoerlegging,
specificiteit van de fiscale en sociale invordering, collectieve schuldenregelingen en de
directer gedwongen tenuitvoerlegging (dwangsom inbegrepen). Het executierecht is als
afzonderlijke discipline op dit ogenblik alleszins te weinig aanwezig in de opleidingen tot
master in de rechten. Een grondige kennis van het zekerhedenrecht (pandwetgeving –
hypotheekwet) en is eveneens onontbeerlijk.
Ook opvallend is de toetsing van de bekwaamheid om de sociale rol en de rol van
bemiddelaar te spelen en de vereiste van een heldere, correcte en begrijpelijke
communicatie. Alhoewel men deze vaardigheden op het eerste gezicht moeilijker kan
koppelen aan een zuiver academische opleiding stelt men toch vast dat
conflictbeheersing en bemiddeling in sommige universiteiten al een verplichte discipline
vormen.
Los daarvan zou de training specifiek voor gerechtsdeurwaarders kunnen gekoppeld
worden aan de stage. Een samenwerking tussen de beroepsgroepen en de instellingen die
gespecialiseerd zijn in conflictbeheersing en bemiddeling zou kunnen leiden tot een
belangrijke meerwaarde voor de stage. En als men dan toch aan samenwerking denkt zou
de beroepsgroep in overleg met de universiteiten maar ook met de hogescholen een
begeleidingsprogramma kunnen uitwerken voor de stagiairs. Dit is een mogelijk
alternatief voor diegenen die voor een verregaande beroepsopleiding pleiten maar
stuiten op het academisch verzet om dit in de master in de rechten te verwerken.
2.
Er is geen reden om te twijfelen aan het nut om de academische vorming van de
master in de rechten of de master in het notariaat aan te vullen door een stage op te
leggen. Dit is wellicht de beste weg om aansluiting te vinden bij de praktijk van de
beroepsbeoefening en vaardigheden te verwerven die eigen zijn aan het juridisch beroep
waarvoor de jonge jurist gekozen heeft. Dit geldt voor alle juridische beroepen.
De vereisten om het stagecertificaat te bekomen zijn opgesomd in artikel 511 van het
Gerechtelijk Wetboek en artikelen 1 tot en met 5 van het Koninklijk Besluit van 2 april
2014. Het is niet altijd duidelijk waarom sommige bepalingen in de wet en andere in het
besluit zijn opgenomen, maar dit is een louter technische aangelegenheid die niet raakt
aan de essentie zoals ze uit de teksten naar voor komt: een ononderbroken stage van
minstens twee jaar om de stagiair vertrouwd te maken met het ambt in al zijn aspecten:
de taken van de gerechtsdeurwaarder, de deontologie, de specifieke reglementering, het
algemeen en financieel management van een kantoor. Een bijkomende vorming specifiek
gericht op de stage is niet voorzien. Zoals gesteld lijkt het nochtans essentieel dat de
toekomstige gerechtsdeurwaarder door de specifieke training op bemiddeling en
conflictbeheersing voorbereid wordt.
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Deze trainingen kunnen ingericht worden door of op initiatief van de Nationale Kamer die
moet waken over de kwaliteit van de bijkomende vorming.
Bijlage 2 van het Koninklijk Besluit van 2 april 2014 voorziet een uitgebreide bevraging
van de kandidaat voor een benoeming tot titularis die zeker als inspiratie kan dienen voor
de vormingen die tijdens de stage door de stagiairs verplichtend te volgen zijn.
Buiten de voorlegging van stageboekjes die inhoudelijk niet meer zijn dan een
aanwezigheidsregister worden noch in de wet noch in besluiten of reglementen voorzien
hoe de begeleiding van een stagiair moet verlopen. De controle op de stagemeester is
zeer beperkt door enkel op te leggen dat bij de aanvang van de stage de stagemeester
minstens 5 jaar titularis moet zijn en geen hogere tuchtstraf mag opgelopen hebben.
Men kan zich toch ernstige vragen stellen bij een dergelijke benadering die zeker niet
beschermend is voor de stagiair. Een stagiair heeft recht op kwaliteit, opgedragen
verantwoordelijkheden, actualisering van de kennis door bijscholing en beschikking over
vakliteratuur, en tenslotte aandacht voor menselijke aspecten.
Staan 5 jaar ervaring als titularis en een beperking tot lagere tuchtstraffen hier voor borg?
Zelfs wanneer de Nationale Kamer extensief gebruik maakt van de bevoegdheid die haar
toegekend wordt door artikel 555/1 5° Ger. Wb. om permanente vorming te organiseren
ontbreekt op dit ogenblik de bevoegdheid om strenge controle uit te oefenen zowel op
stagemeester als stagiair. Deze onvolkomenheid raakt aan de geloofwaardigheid van de
stage als voorbereiding zowel op het ambt als op het examen van de
benoemingscommissie.
Een systeem van selectie van stagemeesters en een permanente controle van de inhoud
van de stage is essentieel. In de huidige context is een stagiair te gemakkelijk de
“goedkope” bediende van de stagemeester en komt een zittende gerechtsdeurwaarder te
gemakkelijk in aanmerking om stagiairs “in dienst” te nemen. De Nationale Kamer moet
de wettelijke opdracht krijgen de stage in te richten en te begeleiden.
De duur van de stage is beperkter dan voor andere juridische beroepen. Dit is vreemd.
Ook voor het ambt van gerechtsdeurwaarder lijkt een gedegen opleiding in praktijk door
een stageperiode van minstens 3 jaar meer garanties te bieden. De stagiair moet
voldoende gelegenheid krijgen om naast de toetsing van de theoretische basis
(masteropleiding), zelfs indien deze meer praktijkgericht zou zijn, zich de emotionele
vaardigheden eigen te maken die vereist zijn om humaan gevoelige taken uit te voeren.
Men zou het huidige stelsel van 2 jaar stage in het kantoor kunnen aanvullen met 1 jaar
praktijkstage buiten kantoor, inbegrepen betekeningen en uitvoeringen.
Op dit ogenblik wordt dat deel van de stage pas mogelijk na de benoeming tot kandidaatgerechtsdeurwaarder en kan dit aspect van het ambt, nochtans uitermate belangrijk,
slechts getoetst worden nadat het examen werd afgelegd om de titel te bekomen.
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Als men in het vergelijkend examen ook de emotionele intelligentie wil meten moet de
praktijk in het veld reeds beoefend zijn.
De confrontatie met “de baan” wordt nu georganiseerd na het examen door de verplichte
wachttijd van 5 jaar en de plaatsvervulling in die periode.
Is dit niet te laat en te lang? Weet men na 5 jaar meer dan na 1 jaar doorgevoerde
praktijk buiten het kantoor?
Om een extra jaar praktijkstage vooraf aan het examen mogelijk te maken moet echter
een kader geschapen worden waarin een stagiair na twee jaar effectief betekeningen kan
verrichten onder verantwoordelijkheid van de stagemeester. Een praktijk van een
gemachtigde medewerker waarvan de akten éénmaal per dag worden tegengetekend
door een gerechtsdeurwaarder in functie om door die tegentekening authenticiteit te
verkrijgen bestaat in andere landen.
Dit vergt een bijzondere visie op de noodzakelijke authenticiteit en vereist ook de
erkenning van de “gemachtigde gerechtsdeurwaarder” als een bijzondere ministeriële
ambtenaar.
Indien de wetgever bereid is daarvoor het wettelijk kader te creëren krijgt het derde
stagejaar een bijzondere toegevoegde waarde en kan de noodzakelijke praktijkscholing
ook getoetst worden tijdens het mondeling examen bij de benoemingscommissie. Kan zo
de emotionele intelligentie aan bod komen?
3.
Sedert de wetswijziging van 2014 bestaat een benoemingscommissie voor de
gerechtsdeurwaarders die een vergelijkend examen moet inrichten met het oog op de
selectie voor de benoeming tot kandidaat-gerechtsdeurwaarders. De bepalingen van de
wet werden verder uitgewerkt in het koninklijk besluit van 2 april 2014, het ministerieel
besluit van 10 oktober 2014, en het huishoudelijk reglement.
De praktijk wijst uit dat de selectie, die analoog aan de selectie door de
benoemingscommissie van het notariaat, zeer grondig en bijzonder streng wordt gevoerd.
Slechts een beperkt percentage slaagt. Een analyse door de Nationale Kamer of Samtes is
nog niet bekend. Het is wellicht te vroeg om nu al conclusies te trekken uit het verloop
van het vergelijkend examen.
Men kan zich wel zorgen maken over de toekomst indien het slaagpercentage zo laag
blijft en er dus een tekort zou kunnen komen aan kandidaat-gerechtsdeurwaarders.
Door de benoeming van rechtswege van de kandidaat-gerechtsdeurwaarder die de titel
van gerechtsdeurwaarder al voerden bij de invoegetreding van de wetswijziging van 7
januari 2014 (artikel 7) is dit evenwel een minder acuut probleem zodat redelijkerwijze
kan verwacht worden dat de “wervingsreserve” voldoende groot kan blijven, en zelfs te
hoog is. Binnen enkele jaren zullen door de toepassing van de overgangsmaatregelen
kandidaat-gerechtsdeurwaarders die het nieuwe stelsel hebben ondergaan en in een
vergelijkend examen gerangschikt werden geconfronteerd worden met kandidaatgerechtsdeurwaarders oude stijl.
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Het is zeer de vraag of de doelstelling om door een nieuwe vorm van selectie het aantal
betwistingen bij de Raad van State te herleiden geen illusie blijkt geworden te zijn.
Los van de overweging of de wetgever zijn doel zal bereiken zoals het examen nu opgevat
is blijkt het examen in de eerste plaats veeleer een intellectuele test te zijn. De specifieke
geschiktheid en meer bepaald het vermogen om conflicten te beheersen en te
bemiddelen blijken niet of onvoldoende aan bod te komen. Mag men niet verwachten dat
een jurist voldoende theoretisch inzicht heeft dat op academisch niveau werd getoetst.
Moet er niet veel meer aandacht besteed worden aan sociale vaardigheid en empathisch
vermogen. Men kan de toetsing van de specifieke vaardigheden niet uitstellen tot later:
de kandidaat die slaagt kan onmiddellijk zijn activiteiten als deurwaarder aanvatten als
plaatsvervanger. In praktijk blijkt de kandidaat als plaatsvervanger zeker in contact te
komen met het publiek en doet hij of zij “de baan”. Het examen moet niet alleen
aantonen dat de examinandus voldoende kennis heeft maar ook en vooral dat hij of zij
geschikt zijn om die kennis te gebruiken op een aanvaardbare manier. Bij de bespreking
van de inhoud van de stage werd reeds gewezen op een lacune in de stage en bijgevolg
ook in de toetsing.
De benoeming tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder biedt op dit ogenblik relatief weinig
perspectief. De kandidaat-gerechtsdeurwaarder kan dan wel ambtelijk optreden, hij kan
nog niet beginnen aan de opbouw van een kantoor en de zoektocht naar een definitieve
plaats in de samenleving en op de sociale ladder. De volgende stap, met name de
effectieve benoeming naar een volwaardig ambt als gerechtsdeurwaarder, laat meestal
lang op zich wachten: de concurrentie is te groot.
Het huidige systeem leidt tot ontmoediging in plaats van aanmoediging en het is zeer de
vraag of met dit toekomstperspectief voldoende jonge juristen de stap zullen blijven
zetten naar het ambt.
4. Artikel 515 § 1 Ger. Wb. voorziet dat de “betrokkene” om tot gerechtsdeurwaarder
benoemd te worden sedert minstens vijf jaar kandidaat-gerechtsdeurwaarder moet zijn.
De wachttijd werd blijkbaar zonder veel protest behouden ter gelegenheid van de
wetswijziging van 2014. Wat is de zin van deze wachttijd? Wat verantwoordt een
dergelijke extra rem op een benoeming tot titularis waar men in andere juridische
beroepen zonder wachttijd in aanmerking komt na stage en examen? Als men er zou van
uitgaan dat deze wachttijd noodzakelijk is om de nodige verantwoordelijkheid te leren
dragen als plaatsvervanger dan stelt men de zin van de stage en het examen in vraag.
Trouwens een plaatsvervanger draagt tijdens de plaatsvervanging dezelfde
aansprakelijkheid en vervult dezelfde taak als de titularis. Kan men niet beter aanvaarden
dat een kandidaat-gerechtsdeurwaarder die een parcours doorlopen heeft en geslaagd is
in een vergelijkend examen zonder meer in aanmerking komt om niet enkel als
plaatsvervanger maar ook als volwaardig gerechtsdeurwaarder het ambt te bekleden.
De voornaamste kritiek vanuit het korps is dan evenwel dat onmiddellijk, louter op basis
van een intellectuele meting, de kandidaat-gerechtsdeurwaarder ook betekeningen en
uitvoeringen kan verrichten zonder daarvoor een proefperiode doorgemaakt te hebben.
Dit bezwaar kan opgeheven worden door een vernieuwende visie op de stage. Als de wil
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aanwezig is om aan de toekomst te werken dan moet de in 2014 uitgedokterde selectie
kunnen leiden naar een onmiddellijke en volledige ambtsbeoefening, zoals dit ook voor
andere juridische beroepen het geval is. Kandidaat-gerechtsdeurwaarders moeten
dezelfde kansen krijgen kandidaat-notarissen: de opleiding is door de selectie succesvol
beëindigd en de kandidaat moet de kans krijgen vanaf dat ogenblik aan zijn carrière te
beginnen.
De opheffing van de verplichte termijn van plaatsvervulling wordt thans door het korps
niet echt in vraag gesteld. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er in praktijk ernstige
problemen zouden kunnen ontstaan om de continuïteit van de openbare dienst te blijven
waarborgen. Men kan niet ontkennen dat heel wat ambtelijke taken thans ingevuld
worden omdat het aan de titularissen toegelaten wordt maximaal beroep te doen op
kandidaat-gerechtsdeurwaarders om hen te vervangen zodat er voor de titularis tijd is om
zich ook op de niet ambtelijke taken te concentreren, het kantoor te leiden of zich te
richten op de talrijke andere taken, die al dan niet tot de zuiver ambtelijke sfeer behoren.
Oudere gerechtsdeurwaarders blijven in functie na het bereiken van de leeftijd van 70
jaar, tellen wel niet mee voor de bepaling van het aantal gerechtsdeurwaarders, maar
kunnen in heel wat gevallen juist in functie blijven dankzij de plaatsvervulling. De
herziening van de gevestigde praktijk zal daarom alleen op verzet stuiten.
Maar zijn zuiver pragmatische overwegingen voldoende om jonge kandidaatgerechtsdeurwaarders in een wachtkamer te plaatsen met bovendien weinig
toekomstperspectief om titularis te kunnen worden?
De vraag stellen is voor een deel het antwoord geven. Als de plaatsvervulling noodzakelijk
blijft om de gerechtsdeurwaarders toe te laten de diensten te verlenen die van hen
verwacht worden dan zou men daaruit kunnen besluiten dat het aantal
gerechtsdeurwaarders in functie voortdurend te laag is. Het korps is onvoldoende bezet.
Er zijn dan twee oplossingen: ofwel wordt het aantal titularissen verhoogd, ofwel wordt
de inschakeling van kandidaat-gerechtsdeurwaarders op meer permanente wijze
georganiseerd.
Het probleem van onderbezetting van het korps en het gebrek aan
toekomstperspectieven voor jonge kandidaten was op het einde van vorige eeuw de
aanleiding voor een grondige hervorming van een ander korps van ministeriele
ambtenaren, de notarissen.
Sedert 1 januari 2000 wordt aan kandidaat-notarissen die geslaagd zijn in het examen en
na klassering benoemd zijn tot kandidaat-notaris de mogelijkheid geboden om op
permanente wijze in associatie met een notaris-titularis samen te werken . Het groot
aantal associaties tussen kandidaat-notarissen en titularissen bewijst dat dergelijke
associaties leiden naar een snelle toegang tot het ambt zonder dat er aan het aantal
standplaatsen moet geraakt worden.
De associaties hebben tot gevolg dat zonder tussenkomst van Koning of minister de
spreiding als het ware zelfregulerend is.
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Is er een argument om deze discriminatie t.o.v. de notarissen te verantwoorden en te
blijven behouden? De vraag stellen is ook hier het antwoord geven: door de invoering van
de diplomavereiste en de inrichting van het examen door een benoemingscommissie is er
voldoende objectivering om bijkomende vereisten, die wellicht gesteund waren op
inmiddels voorbijgestreefde beperkte diplomavereisten en selectieprocedures, te laten
vallen. De wachttijd van vijf jaar legt na de hervorming van 2014 een hypotheek op de
toekomst van de jonge juristen die zich in de maatschappij willen inzetten als
gerechtsdeurwaarders.
Een lange wachttijd staat ook haaks op de democratisering van het onderwijs en de
toegang tot beroepen waarvoor een academische vorming vereist is. De wachttijd kon
misschien nog verdedigd worden in een stelsel met een lagere drempel om tot het
beroep toegang te krijgen, maar men kan zich toch ernstige vragen stellen bij het nut voor
juristen die een circuit doorlopen hebben met een universitaire selecte (5 jaar) en een
stage (thans nog 2 jaar) en een kwalitatief veeleisend vergelijkend examen.
Deze vaststelling moet er niet toe leiden dat de plaatsvervulling overbodig wordt maar ze
geeft aan de plaatsvervulling een andere dimensie: plaatsvervulling moet niet langer
uitgeoefend worden om de kans te krijgen ten volle als gerechtsdeurwaarder op te
treden. Plaatsvervulling door een kandidaat-gerechtsdeurwaarder is een mogelijkheid om
de continuïteit van het ambt te verzorgen telkens en alleen maar als dit nodig is.
5.
Zowel in de wet als in het uitvoeringsbesluit wordt veel aandacht besteed aan de
procedure tot benoeming van een titularis. De talrijke betwistingen bij de Raad van State
waren de aanleiding voor de wetgever in 2014 om in belangrijke mate is tegemoet te
komen aan de vraag tot objectivering van de benoemingen.
Door de benoemingscommissies voor de gerechtsdeurwaarders in te richten werd niet
enkel de selectie herzien door het examen grondig te hervormen maar werd tevens de
benoeming tot titularis uit de politieke sfeer weggetrokken.
Opvallend hierbij is de uitgebreide vragenlijst die als bijlage 2 gevoegd is bij het
uitvoeringsbesluit van 2 april 2014 en die dient gehanteerd te worden bij de klassering
van de kandidaten voor een vacante standplaats. Op het eerste gezicht heeft deze
vragenlijst tot doel een zicht te krijgen op ervaring en inzet van de kandidaat.
In praktijk blijkt het anders uit te draaien. Er zijn zonder meer te veel kandidaten voor
iedere vacature. De wervingsreserve is te groot: op dit ogenblik zijn nog alleen maar de
kandidaat-gerechtsdeurwaarders die genoten hebben van de overgangsmaatregelen
zodat er vlot voor iedere plaats een aanbod is van meer dan 50 kandidaten. De selectie
gebeurt noodgedwongen door een technisch examen.
Binnen 2 jaar zullen zich ook kandidaten aanbieden die het vergelijkend examen hebben
afgelegd. Vermits de vereiste beroepskennis voor hen getest werd ter gelegenheid van
het examen voor de benoeming tot kandidaat, zou men verwachten dat in de eerste
plaats de geschiktheid wordt beoordeeld en de kandidaten op basis van bijzondere
kwaliteiten en maturiteit worden gerangschikt.
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Voor hen is de selectie na de wachtperiode van 5 jaar met een nieuw examen waarbij
opnieuw wetenschappelijke kennis wordt getoetst, van het goede teveel: wie een
diploma heeft, een stage verricht heeft en in een zwaar examen geslaagd is, is klaar voor
het ambt.
Enkel als het vergelijkend examen om geklasseerd te worden als kandidaat niet
voldoende selectief zou zijn, moeten kennis nog opnieuw getest te worden. Titularissen
worden ook niet iedere vijf jaar getest op hun kennis.
De benoemingscommissies moeten zich dringend bezinnen over de wijze waarop zij de
geschiktheid van een kandidaat voor een welbepaalde standplaats beoordelen. Als hier
niet kordaat een streep wordt getrokken onder het verleden kan men zich ernstig vragen
stellen over de toekomst: zijn enkel kandidaten die sterk zijn in het doorstaan van
doorgedreven kennisselecties goede gerechtsdeurwaarders of moet men vaststellen dat
ze alleen maar veel weten, zonder garantie dat de kennis functioneel en in het algemeen
belang wordt aangewend? Maar het wordt een bijna onontwarbaar kluwen omdat de
overgangsmaatregelen
een
groot
aantal
benoemingen
tot
kandidaatgerechtsdeurwaarder hebben mogelijk gemaakt zonder vergelijkend examen.
Wil men de waarde van het vergelijkend examen onderlijnen dan zal men de kandidaten
oud stelsel eerst op gelijke hoogte moeten brengen door gebruik te maken van de
praktijk zoals deze nu door het overtal gegroeid is maar dan alleen voor de kandidaten
oud regime. Kan men in een afzonderlijke voorafgaandelijke proef
kandidaten(overgangsstelsel) rangschikken die dan kunnen deelnemen aan een besloten
selectie met de kandidaten die al een examen bij de benoemingscommissie ondergaan
hebben? Kan men de discriminatie die bestaat op basis van het verschil in examen tussen
oud en nieuw stelsel opvangen door een indeling in twee soorten kandidaatgerechtsdeurwaarders (nieuw stelsel vs. oud stelsel)?
Als men de benoemingsprocedure op een hoger niveau wil tillen, wat enkel kan als de
groep kandidaten niet te groot is, moet een voorstel tot benoeming van een titularisgerechtsdeurwaarder niet enkel gemotiveerd worden aan de hand van louter formele
vereisten (adviezen procureur, diploma- en kennisvereisten …) maar ook en vooral aan de
hand van de confrontatie van de noden van de standplaats en de specifieke geschiktheid
van de kandidaat om aan die noden te beantwoorden.
Voor de opvolging in grote kantoren zullen ook kwaliteiten op het vlak van management
en personeelsbeleid moeten onderzocht worden. Een businessplan op korte en halflange
termijn is onontbeerlijk bij iedere bedrijfsovername en dus ook bij overname of start van
een kantoor van gerechtsdeurwaarder of bij benoeming tot titularis in een bestaande
associatie.
Een benoemingsdossier moet dus wel wat meer bevatten dan de bijlagen die thans door
het besluit van april 2014 voorzien zijn. Een dossier moet toelaten aan de Koning een
benoemingsbesluit voor te leggen dat gebaseerd is op een grondig onderzoek en waarvan
de motivering gestoeld is op dat grondig onderzoek.
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Voorstellen
Indien vanuit de universiteiten geen initiatieven worden genomen om de opleiding tot
master in de rechten beter te laten aansluiten bij specifieke beroepen zal het initiatief van
de gerechtsdeurwaarders zelf moeten komen. De ideale oplossing zou kunnen zijn dat
alles in het werk wordt gesteld om het laatste masterjaar als een directe opleiding voor
gerechtsdeurwaarder in te richten.
Het alternatief bestaat erin dat de Nationale Kamer in samenwerking met de faculteiten
of departementen rechten de mogelijkheden onderzoekt die de universiteiten bieden
voor de samenstelling van het curriculum van de masterjaren en de geïnteresseerden
begeleidt in hun keuze van de maior en minor van de master.
De Nationale Kamer moet dringend werk maken van een uitgebreid stagereglement
waarin controlemechanismen worden verwerkt om de stagiair te begeleiden en de
naleving van de plichten van de stagemeester gewaarborgd wordt. Indien het technisch
mogelijk is moet in een bijkomend jaar stage een tijdelijk statuut van gemachtigde
gerechtsdeurwaarder toelaten dat de stagiair ook kennis maakt met de buitenwereld en
niet gevangen zit in de beslotenheid van een kantoor.
De discriminatie met andere juridische beroepen door het opleggen van een wachttijd
alvorens als titularis benoemd te worden moet opgeheven worden.
Tenslotte moeten de kandidaat-gerechtsdeurwaarders die na 2014 benoemd werden en
worden een mogelijkheid geboden worden de vruchten te plukken van het zwaardere
circuit dat ze hebben moeten doorlopen. Men zou kunnen denken aan een preselectie
voor de kandidaten van voor 2014, of het voorbehouden van een percentage vacatures
voor kandidaten van na 2014. De Nationale Kamer ofwel de benoemingscommissies zelf
zullen hier de buitengewoon delicate opdracht moeten aanvaarden om voorstellen uit te
werken die enerzijds het onderscheid tussen de kandidaten erkent en anderzijds de
kandidaten die voor 2014 benoemd werden nog uitzicht biedt op een benoeming.
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Steekkaart nr 13

Associaties
Samenvatting

Op dit ogenblik is enkel een associatie tussen titularissen onderling waarin iedere associé
de volheid van alle bevoegdheden kan uitoefenen, mogelijk. Zeker na de invoering van
het vergelijkend examen om tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder benoemd te worden
moet aan de kandidaten perspectief geboden worden. Het succes van de associaties
tussen titularissen en kandidaten in het notariaat toont aan dat deze mogelijkheid moet
overwogen worden.
Deze benadering laat ook een verregaande professionalisering toe op het vlak van
specialisatie en werkverdeling.
De associatie biedt ook zekerheid op het vlak van continuïteit in de dienstverlening.
De vorming van associaties kan ook zelfregulerend werken voor de spreiding en het
aantal gerechtsdeurwaarders. De associaties kunnen tot stand komen in functie van de
nood aan de aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder wanneer het aantal
standplaatsen al dan niet tijdelijk in vraag kan gesteld worden.
De piste van de associaties leidt tot een nieuwe mogelijkheid, met name de
gerechtsdeurwaarder in loondienst, wat een sociaal vangnet biedt voor de kandidaten die
wel de verantwoordelijkheid van het ambt willen dragen maar daarom nog niet de risico’s
van de onderneming.
De keuze voor associatie en gesalarieerde gerechtsdeurwaarder kan de verantwoorde
reactie zijn op de tendensen die de numerus clausus doorbreken
UITEENZETTING

Vaststellingen
1.
De associatie tussen gerechtsdeurwaarder komt slechts ter sprake in de wetgeving
bij de verplichting om in associatie één enkele boekhouding te voeren (art. 522 § 2) en de
waarneming door een kandidaat-gerechtsdeurwaarder in associatie bij overlijden of
ontslag (art. 523 § 1 derde lid).
Voor het overige is er geen wettelijke basis om de associatie te omlijnen of te
reglementeren. Dit is opvallend als men dit vergelijkt met de wettelijke regeling van de
associatie tussen notarissen, waarin trouwens de associatie tussen titularis en kandidaatnotaris voorzien is, in welk geval beiden de titel van notaris dragen en de volledige
bevoegdheid hebben die eigen is aan het ambt, inbegrepen de gerechtelijke opdrachten
die aan een van de associés is verleend of bevolen.
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Op dit ogenblik is voor gerechtsdeurwaarders geen aan het notariaat gelijkaardige
regeling voor de associatie tussen titularissen en kandidaten voorzien. Bijgevolg genieten
enkel de gerechtsdeurwaarders die titularis zijn de zekerheid van volheid van
bevoegdheid.
Kan men in de éénentwintigste eeuw nog een dergelijke individuele benadering van het
ambt met een beperkt aantal titularissen aanvaarden?
Als het antwoord op deze vraag dan moet zijn dat de beperking met al haar gevolgen kan
opgevangen worden plaatsvervangers dan moet men durven toegeven dat er zonder
meer te weinig titularissen zijn en moet het aantal standplaatsen dan maar in sterke mate
verhogen. De benoeming tot titularis biedt aan de kandidaat-gerechtsdeurwaarder het
perspectief van zekerheid over de toekomst. Het statuut van plaatsvervanging leidt niet
tot een zelfde zekerheid.
Een mogelijk alternatief om in de toekomst de continuïteit van de openbare dienst te
blijven verzekeren en tegelijkertijd perspectief te bieden aan kandidaatgerechtsdeurwaarder bestaat erin de associatie tussen een of meer titularissen en één of
meer kandidaten mogelijk te maken en aan alle leden de volheid van bevoegdheid te
verlenen.
Een gelijkaardige regeling is al sedert meer dan 15 jaar voorzien in het notariaat en kent
daar relatief veel succes, niet enkel omdat de werkdruk beter onder controle kan
gehouden worden, maar ook omdat specialisatie en werkverdeling het cliënteel ten
goede kan komen.
Tijdrovende en op korte termijn minder rendabele inspanningen zoals bemiddeling
kunnen aangeboden blijven door een betere opvang door de medevennoten. Hetzelfde
geldt voor intern management en financiële en boekhoudkundige verwerking. Entiteiten
van meerdere beoefenaars van een beroep kunnen beter de noden van de consumenten
van de diensten opvangen zonder de sociale rol die wordt toebedeeld uit het oog te
verliezen.
Men kan van een individuele gerechtsdeurwaarder niet verlangen oog te hebben voor
alle aspecten van het beroep, tenzij hij of zij enkel de ambitie hebben beperkte
activiteiten wel kwaliteitsvol te verrichten maar zonder dezelfde kwaliteit te leveren voor
andere en minstens even belangrijke maar waarschijnlijk minder rendabele taken.
De plaatsvervulling kan dergelijke lacunes niet permanent opvangen, de associatie (
tussen gerechtsdeurwaarder en kandidaat-gerechtsdeurwaarder met volheid van
bevoegdheid) wel.
Het aantal gerechtsdeurwaarders in functie kan op zachte manier fluctueren zonder aan
het aantal vastgelegde standplaatsen te raken.
De praktijk in het notariaat biedt ook het voordeel dat de associatie ook bij ontslag van
een titularis een zachtere overgang tussen generaties mogelijk maakt.
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2.
Biedt in de toekomst de toetreding tot een associatie of een benoeming tot
titularis de enige mogelijkheid voor een kandidaat-gerechtsdeurwaarder om het ambt te
beoefenen? Waarom de deur niet open zetten naar de benoeming van de
gerechtsdeurwaarder in loondienst? Mits respect voor de onafhankelijkheid die eigen is
aan het ambtelijk karakter zou dit een uitweg kunnen bieden aan de kandidaat die zijn
persoonlijk financieel risico wenst beperkt te zien en de titularis die juist op
organisatorisch en financieel vlak de handen voldoende vrij wil houden.
Deze denkpiste voor juridische beroepen wordt in België enkel bewandeld voor
bedrijfsjuristen.
Een gerechtsdeurwaarder heeft op dit ogenblik geen kans om te voorkeur voor een vaste
loopbaan met een bestaanszekerheid die enkel in het kader van zo’n loopbaan kan
opgebouwd worden, te laten primeren op het kader van een vrij beroep.
De sociaalrechtelijke implicaties en mogelijkheden vereisen een specifiek onderzoek dat
buiten het kader van dit verslag valt, maar deze piste verdient alleszins een dieper
onderzoek door deskundigen in sociaal recht.
Vanuit een andere hoek kan men ook de vraag stellen of de ambitie om het ambt van
gerechtsdeurwaarder in de toekomst te beoefenen de beperking moet ondergaan van
een numerus clausus.
In de “loi Macron” die onder de vorige president in ons buurland tot stand kwam, werd
de numerus clausus voor juridische beroepen doorbroken. Men moet er dus wel terdege
rekening mee houden dat de regen in Parijs ook voor druppels in Brussel kan zorgen.
Het is niet ondenkbaar dat ook hier ooit een politieke keuze zal gemaakt worden die veel,
mogelijk te veel, op de helling zet.
Hoe meer men vasthoudt aan het huidige stug systeem hoe meer de vraag naar vrije
vestiging kans maakt.

Voorstellen
De
associatie
tussen
gerechtsdeurwaarders-titularissen
en
kandidaatgerechtsdeurwaarders naar het voorbeeld van de associaties die in het notariaat bestaan
is een wissel op de toekomst.
Mits de noodzakelijke wettelijke tussenkomst kan op die wijze perspectief geboden
worden aan de kandidaat-gerechtsdeurwaarders, zeker nu die via een vergelijkend
examen een zwaardere selectie moeten doormaken alvorens tot kandidaat benoemd te
kunnen worden.
In dezelfde zin moet men nadenken of het niet aangewezen is ook de mogelijkheid te
voorzien een kandidaat-gerechtsdeurwaarder met alle bevoegdheden van een
gerechtsdeurwaarder-titularis een betrekking in loondienst aan te bieden met alle sociale
voordelen die daaraan gekoppeld zijn.
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Steekkaart nr 14 De leeftijdsgrens
Samenvatting
De benoeming voor het leven wordt niet in vraag gesteld. Het is wel problematisch dat in
de technisch gecompliceerde samenleving van de 21ste eeuw geen leeftijdsgrens wordt
opgelegd.
Hierdoor wordt de doorstroming van jonge kandidaten naar een effectieve benoeming als
gerechtsdeurwaarders ernstig verstoord. Dit heeft tot gevolg dat een carrière nu al op te
hoge leeftijd start.
Het systeem wordt nog ondersteund door een onwerkelijke aanwending van de
mogelijkheden om kandidaat-gerechtsdeurwaarders als plaatsvervangers in te schakelen.
Het is aangewezen de leeftijdsgrens op te heffen maar begeleidende
overgangsmaatregelen te voorzien waarbij rekening wordt gehouden met het ogenblik
van benoeming tot titularis.
De invoering van een leeftijdgrens is noodzakelijk als gekozen wordt voor associaties met
kandidaat-gerechtsdeurwaarders.

UITEENZETTING
Vaststellingen
Een benoeming in een openbaar ambt is steeds een benoeming voor het leven. In een
rechtstaat is dit de garantie dat de ambtenaren onafhankelijk en onpartijdig zijn en het
algemeen belang dienen.
De positie van een openbaar ambtenaar kan niet op de helling geplaatst worden door
wisselende politieke gezindheden. Deze bescherming geldt dus ook voor de
gerechtsdeurwaarders.
Nochtans is een leeftijdsgrens om het ambt effectief te blijven beoefenen voor andere
juridische beroepen (vgl. notarissen) aanvaard geworden.
Als men een goede doorstroming naar de volgende generaties wil verzekeren moet men
aanvaarden dat vanaf een bepaalde leeftijd de oudere zittende ambtenaar in de weg zit
van de jeugd.
Bij de gerechtsdeurwaarders werd dit probleem opgelost door te voorzien dat een
standplaats hoe dan ook vacant wordt als de titularis 70 jaar wordt. De
gerechtsdeurwaarder kan in functie blijven maar zijn standplaats is in overtal en verdwijnt
bij zijn ontslag of overlijden.
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Bij de notarissen is de titularis ontslagnemend vanaf zijn 69ste verjaardag en het
mechanisme van opvolging wordt vanaf dat moment opgestart.
Als voor de gerechtsdeurwaarders gekozen wordt voor een leeftijdsgrens met ontslag zal
dit noodzakelijkerwijze gepaard moeten gaan met overgangsmaatregelen.
Het huidig systeem, waarbij gerechtsdeurwaarders hun ambt effectief levenslang blijven
beoefenen, hangt nauw samen met het systematisch gebruik van de plaatsvervanging.
Kan deze weg verder gevolgd worden in de 21ste eeuw?
Als resoluut gekozen wordt voor associaties waarin kandidaat-gerechtsdeurwaarders
volwaardige beoefenaars worden van het ambt vanaf het ogenblik van hun benoeming
tot kandidaat, is de techniek van het voortgezet kantoor met plaatsvervanging met
uitsterven bedreigd.
Is het nog denkbaar dat in de steeds meer complexe samenleving met een niet minder
complex rechtstelsel de gerechtsdeurwaarder ver boven de 70 jaar de voortdurende
bijscholing en de voortdurende technische aanpassing kan blijven volgen?
Met deze vraag raakt men een gevoelige snaar bij de oudere gerechtsdeurwaarders, maar
men moet ze durven stellen en men moet het antwoord durven geven.
Er is een grens en die ligt voor iedere persoon verschillend. Een individuele benadering is
niet mogelijk en de enige uitweg is een objectieve leeftijdsgrens.
Voor de regeling van de overgangsperiode moet men uitgaan van de vaststelling dat op
dit ogenblik een benoeming tot titularis de enige mogelijkheid is om effectief het ambt te
beoefenen en de meeste titularissen slechts op latere leeftijd benoemd zijn (42 jaar).
Het is daarom aangewezen na de geleidelijke opbouw van de leeftijdgrens tevens een
garantie in te bouwen dat hoe dan ook aan de titularis de garantie wordt geboden een
minimum aantal jaren het ambt te beoefenen, zelfs wanneer daardoor de leeftijdsgrens
wordt doorbroken.
Dit systeem werd met succes toegepast bij de vernieuwing van de notariswet in 1999 en
heeft voor dat juridisch beroep geleid tot een aanvaardbare afbouw.

Voorstellen
Het is aangewezen op geleidelijke basis de leeftijdsgrens in te voeren zonder te raken aan
het beginsel van benoeming voor het leven.
In het overgangsregime zal de leeftijd waarop de gerechtsdeurwaarder benoemd werd
een belangrijke parameter moeten zijn.
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Steekkaart nr 15

Een kantoor voor de eenentwintigste eeuw
Samenvatting

Het kantoor van een gerechtsdeurwaarder is meer dan alleen maar een middel om het
openbaar ambt te beoefenen en hetgeen thans in de wet voorzien wordt als over te
dragen activa.
Als men werkelijk rekening houdt met de dualiteit van het beroep, vrij beroep en
openbaar ambt, dan moet men ook erkennen dat het kantoor van de
gerechtsdeurwaarder een complex opgebouwd geheel is dat bij overdracht aan de
opvolger, of bij inbreng in vennootschap of toetreding tot associatie een economische
waarde heeft die moet vergoed worden.
Een correcte waardering biedt nieuwe perspectieven voor het vrij beroep.
Duidelijke overeenkomsten over inbreng, vergoeding van geleverde prestaties en
verdeling van de baten zijn noodzakelijk. Daarbij kan rekening gehouden worden met
geïnstitutionaliseerde ongelijkheden, inbreng van prestatie i.p.v. inbreng van middelen,
maar steeds op basis van een voltijdse inzet voor het ambt.
Deze benadering, gekoppeld aan de geleidelijk invoering van een leeftijdsgrens kan leiden
tot
betere perspectieven en een meer zeker toekomst voor de kandidaatgerechtsdeurwaarders.
De interprofessionele associatie is de volgende stap en hier is een alliantie tussen
gerechtsdeurwaarders en notarissen, beiden vrije beroepers en dragers van het openbaar
ambt, een piste die door de beide beroepsgroepen moet onderzocht worden en zo nodig
gefaciliteerd door de wetgever : het embryo van de juridische polikliniek.
De overdracht en waardering van een kantoor moet passen binnen het eigen kader van
het beroep van gerechtsdeurwaarder. Voor een associatie tussen gerechtsdeurwaarders
en kandidaat-gerechtsdeurwaarders moeten regels uitgewerkt te worden en is een
toelating door de minister van justitie wellicht vereist.
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UITEENZETTING

Vaststellingen
Het beroep van gerechtsdeurwaarder berust op twee dualiteiten. De
gerechtsdeurwaarder is openbaar ambtenaar maar beoefent dit ambt in het kader van
een vrij beroep.
Daarenboven heeft het gerechtelijk wetboek aan de gerechtsdeurwaarder als openbaar
ambtenaar een aantal exclusieve bevoegdheden toegekend (art. 519 §1), naast een
aantal bevoegdheden die residuair zijn en die niet volledig in de ambtelijke sfeer liggen
(519 § 2). Deze dubbele dualiteit heeft tot gevolg dat een kantoor van een
gerechtsdeurwaarder een complex geheel van diensten levert die zowel in de sfeer van
de openbare dienst als in de consumptiesfeer.
In praktijk blijken niet ambtelijke activiteit voort te vloeien uit ambtelijke opdrachten
zodat de gerechtsdeurwaarder meer is dan een slaafse uitvoeringsagent en men toch
een duidelijk verschil ziet tussen een kantoor van een gerechtsdeurwaarder en een
incassobureau.
Het kantoor van een gerechtsdeurwaarder heeft daardoor een eigenheid die zeer
specifiek is.
Het is dan ook zeer verwonderlijk dat aan dit gegeven en in het bijzonder aan de
kwalificatie van deze entiteit weinig of geen aandacht wordt besteed, terwijl het zuiver
ambtelijk aspect alle aandacht krijgt. Zeker in een digitale wereld dreigt een enge louter
ambtelijke benadering het beroep te herleiden tot datgene wat de beoefenaars juist niet
willen: een automatische piloot, een blind verlengstuk van geïnformatiseerde verwerking.
Het kantoor van een gerechtsdeurwaarder is meer.
Artikel 524 voorziet de overname door de gerechtsdeurwaarder die in opvolging
benoemd wordt van de kantoorinfrastructuur, zoals de lichamelijke roerende goederen,
software, hardware, ICT en sluit onroerende goederen uit . Ook de overname van het
“sociaal passief” is wettelijk voorzien. Verder wordt voorzien dat er nadere regels moeten
worden uitgewerkt bij koninklijk besluit voor de vergoeding en overname van huur-,
leverings, renting- en leasingcontracten.
Men leidt hier blijkbaar uit af dat dit het enige is wat zou moeten vergoed worden.
Dit is begrijpelijk als men wil duidelijk maken dat het ambt als dusdanig niet in de handel
is en dus ook niet moet overgenomen worden.
Maar wat er met de economische entiteit, het complex van dienstenverstrekking, gebeurt
blijft in het ongewisse. Blijkbaar wordt dit niet overgedragen ofwel wordt dit
overgedragen zonder vergoeding.
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Is een gerechtsdeurwaarder niet een consultant met een eigen knowhow en missie.
Als een gerechtsdeurwaarderskantoor vanuit die hoek benaderd wordt dan komt men tot
een totaal andere visie op overname en toetreding. Op het ogenblik dat allerlei
consultantbureaus en instellingen die bijstand of begeleiding in het wild kunnen groeien
en evolueren kan men toch niet ontkennen dat het kantoor van een gerechtsdeurwaarder
als consultant en begeleider een unieke zending heeft. Een kantoor omvat dan meer dan
alleen maar dat deel van de samenstellende elementen die nu in artikel 524 opgenomen
zijn.
De aarzeling om een kantoor van een gerechtsdeurwaarder ruimer te zien dan hetgeen
nu uit de wetgeving zou blijken is wellicht ingegeven door een strikte visie op het ambt
van gerechtsdeurwaarder waarbij geen rekening gehouden wordt met de dubbele
dualiteit.
Nochtans is een zelfde terughoudendheid niet steeds terug te vinden bij de oprichtingen
van vennootschappen van gerechtsdeurwaarders.
Voor de inbreng of de overname worden wel degelijk vergoedingen aangerekend die
rekening houden met een entiteit die veel meer omvat dan de elementen om de
ambtelijke plichten te vervullen en die wel degelijk rekening houdt met opdrachten die
daar wel op aansluiten maar waarvoor een specifieke knowhow werd opgebouwd. Dit
komt er dus op neer dat in feite de materiële en immateriële roerende activa die
verbonden zijn aan de organisatie van het kantoor bij oprichting van een vennootschap
tegen vergoeding worden overgedragen. De vergoeding wordt dan vrij vastgesteld en de
waardering wordt onderworpen aan revisorale controle.
Als erkend wordt dat de vennootschap van de gerechtsdeurwaarder door de inbreng of
overname een ruimer concept voortzet dan hetgeen strikt volgens artikel 524 wordt
beschreven dan moet men ook durven erkennen dat de opvolger van een
gerechtsdeurwaarder ook rechten kan laten gelden op een ruimer geheel.
Deze benadering leidt mogelijk ook tot een bijzondere wijze van berekening van de
waarde van het geheel waarover een gerechtsdeurwaarder de beschikking verwerft bij
zijn benoeming.
In het notariaat is in het verleden veel te doen geweest over die zogenaamd
onaanvaardbare overdracht van het ambt.
In de tweede helft van de vorige eeuw is evenwel steeds sterker aanvaard geworden dat
naast de voortzetting van het ambt de opvolger een kantoor voortzet dat een eigen
economische betekenis en waarde heeft.
Een meer nauwkeurige omschrijving van de voortzetting door de gerechtsdeurwaarder
van de activiteiten van de voorganger en de noodzakelijke overname van het geheel van
middelen kan voor de gerechtsdeurwaarders nieuwe perspectieven openen.
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Als men echt samenwerkingsvormen zoals associatie, al dan niet in een vennootschap
met rechtspersoonlijkheid, wil stimuleren dan moet de inbreng van de respectieve
associés kunnen vertaald worden in cijfers die op hun beurt naar een correcte
vergoeding van prestaties enerzijds en een correcte verdeling van de baten moeten
leiden.
De omschrijving van de entiteit die de gerechtsdeurwaarder in zijn carrière opbouwt en
bij zijn ontslag doorgeeft aan zijn opvolger moet zeker nauwkeuriger omschreven
worden.
De angst om toe te geven dat het kantoor meer is dan enkel het kader voor de
beoefening van het ambt moet hiertoe zeker overwonnen worden wat ook impliceert dat
men aanvaardt dat het kantoor een economische waarde heeft.
Deze vaststelling heeft ook gevolgen op andere terreinen en leidt tot een nieuwe visie
zoals op het familiaal vermogen van de gehuwde gerechtsdeurwaarder, de de
waardering van activa in het vermogen van een vennootschap of ook de waardering van
de aandelen van een vennootschap van de gerechtsdeurwaarder.
De samenwerking in associatie is voor andere juridische beroepen zoals advocaat en
notaris een evidentie.
Het is de enige weg om in een steeds meer complexe samenleving de kwaliteit na te
streven die een solo-speler nog kon leveren in de meer eenvoudige juridische wereld van
het einde van het vorige millennium.
De gerechtsdeurwaarder hebben aangesloten op deze beweging en vooral in
centrumsteden ontstonden associaties tussen titularissen, waarbij soms kandidaatgerechtsdeurwaarders werden betrokken.
Voor de kandidaat-gerechtsdeurwaarders betekent dit nog geen participatie in het ambt,
zodat behoudens de tijdelijke voortzetting als waarnemer, de geassocieerde kandidaat
geen toekomstperspectief op lang termijn heeft.
De samenwerking in associatie komt overigens zeer beperkt bod in wetgeving en
reglementen.
Opvallend is wel dat de wet in art. 522 § 2 een unieke boekhouding oplegt wat impliceert
dat de zelfstandigheid van het deurwaarderskantoor, los van de ambtenaren die er deel
van uitmaken, wordt erkend.
Een eerste stap is daarmee gezet. Maar een associatie zou meer moeten zijn dan een
gezamenlijke boekhouding.
Als gerechtsdeurwaarders hun toevlucht zoeken in de associatie om tot een betere
dienstverlening te komen, waarbij de taken die niet zuiver ambtelijk zijn, of niet exclusief
zijn, een niet onaanzienlijk aandeel van de activiteiten vertegenwoordigen dan is het
logisch gevolg dat er duidelijke overeenkomsten worden gemaakt over de inbreng, de
vergoeding van de geleverde prestaties en de eventuele verdeling van de baten.
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Het is belangrijk dat hier geen verhoudingen worden gecreëerd waardoor de
onafhankelijkheid van een lid van de associatie wordt opgeofferd aan het belang van
andere vennoten met een meerderheidspositie.
Alle gerechtsdeurwaarders zijn evenwaardig in het ambt en de eventuele economische
ongelijkheid mag niet op deze evenwaardigheid drukken.
De ongelijke inbreng kan zich niet vertalen in een permanent prestatiedruk op de associé
met een lagere inbreng maar evenmin in een bijna permanente onthouding van
prestaties door een associé, met al dan niet grote participatie in de baten.
Het ambt van gerechtsdeurwaarder en de prestaties in het verlengde van dat ambt
kunnen maar gewaarborgd worden door een voltijdse inzet waarop enkel uitzonderingen
kunnen toegestaan worden die eigen zijn aan het beroep (taken in het korps, participatie
aan opleiding en lezingen). Hiermee moet rekening gehouden worden bij het toezicht op
de associaties en andere vormen van samenwerking.
Kan de associatie betere perspectieven bieden aan de kandidaat-gerechtsdeurwaarders?
De kandidaten kunnen op dit ogenblik, zolang zij geen titularis zijn, het ambt enkel maar
beoefenen als plaatsvervanger. Bij overlijden of ontslag van de titularis kan geen
zekerheid geboden worden op opvolging omdat voor iedere vacature een te groot aantal
kandidaten opdagen die in concurrentie treden met de in het kantoor aanwezige
kandidaat die het pleit dreigt te verliezen tegenover een onbekende concurrent.
Een kandidaat-gerechtsdeurwaarder heeft een erg onzekere toekomst. Hetzelfde geldt
voor de titularis die na jarenlange samenwerking enkel maar kan afwachten dat de
samenwerking bestendigd wordt door een benoeming van de kandidaat tot titularis.
Daar staat tegenover dat de plaatsvervanging een noodzaak wordt wanneer de titularis
zijn ontslag niet neemt en zijn benoeming voor het leven ten volle doorzet ook nadat hij
de leeftijd van 70 jaar bereikt heeft, in welk geval zijn plaats wel vacant blijft maar de
gerechtsdeurwaarder die de leeftijdsgrens heeft overschreden wel in functie blijft maar
dan wel op een standplaats in overtal, met een kantoor dat niet overgenomen moet
worden door de opvolger en dus met de eventuele last van een sociaal passief.
Voor oudere werknemers is de benoeming van een nieuwe titularis zonder verplichte
overname van het kantoor (titularis ouder dan 70) geen goed nieuws vermits de opvolger
een eigen ander kantoor op kan starten.
Als een echte associatie aanvaard wordt, waarin het kantoor verplicht als een entiteit
wordt ingebracht, en iedere associé ofwel eveneens een inbreng doet dan wel aandelen
overneemt, dan liggen er nieuwe wegen open: zeker voor de voortzetting met het
“sociaal actief”, de relaties en knowhow kan de associatie een uitweg bieden.
Het is trouwens niet ondenkbaar dat de inbreng van een associé niet geldelijk is maar ook
uit inbreng van kennis of prestatie kan bestaan.
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De geplande hervorming van het vennootschapsrecht biedt hier misschien nieuwe
perspectieven zowel wat inbreng, als participatie of als deelneming in de baten betreft.
In andere landen wordt in dergelijke gevallen de deur opengezet naar een permanente
inzet van de kandidaat, al dan niet onder de benaming van toegevoegde
gerechtsdeurwaarder (Nederland), en moet voor de continuïteit van de dienstverlening
niet permanent beroep gedaan worden op de techniek van de plaatsvervanging.
In België bestaat sinds 1 januari 2000 de mogelijkheid om een echte professionele
associatie van notarissen op te richten.
Deze associaties kunnen zowel tussen notarissen-titularissen onderling als tussen een
titularis en kandidaat-notarissen opgericht worden. Een kandidaat-notaris in associatie
heeft de volheid van bevoegdheid en is notaris.
Het gaat ook hier om een ambt dat in het kader van een vrij beroep wordt uitgeoefend en
waarvan erkend wordt dat een notariskantoor een patrimoniale waarde heeft zonder dat
daardoor het ambt als dusdanig wordt beschouwd.
Het succes van de formule van associatie tussen titularissen en kandidaten is groter als
verwacht. Hier zijn twee neveneffecten aan verbonden: zonder de numerus clausus op te
heffen groeit het aantal notarissen in functie van de noden en mogelijkheden. Voor de
benoeming van een titularis is er geen overtal aan kandidaten en dit is ook deels het
gevolg van de groei van de associaties waardoor kandidaten niet noodzakelijk alleen maar
het ambt kunnen uitoefenen door een benoeming als titularis, maar ook door toe te
treden tot een associatie.
De strikte regeling bij wet van zowel de prijs van de toetreding als de erkenning van de
kandidaat als geassocieerde notaris, blijkt in praktijk succesvol te zijn.
Deze benadering vraagt van het korps van de gerechtsdeurwaarders een belangrijke inzet
en vooral een nieuw en ruimer inzicht van het kantoor van een gerechtsdeurwaarder.
De noodzaak om kandidaten in te zetten als plaatsvervanger kan afgebouwd worden en
vervangen worden door een echte associatie.
Zeker als voorzien wordt dat bij ontslag van de titularis de associatie als dusdanig blijft
verder bestaan en de opvolger toetreedt in de associatie worden zowel de continuïteit
van het ambt als de aantrekkelijkheid ervan voor jonge juristen bestaan.
De kandidaat-gerechtsdeurwaarder die zeerder geïnteresseerd is in een individueel
kantoor zal zijn blik richten op die kantoren. De problematiek van het te grote aantal
kandidaten voor een te klein aantal standplaatsen zal hierdoor gedeeltelijk opgelost
kunnen worden zodat de benoemingscommissie meer mogelijkheden zal hebben de
geschiktheid in functie van een specifiek kantoor te beoordelen.
De associatie tussen juridische beroepen opent ook nieuwe perspectieven.
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Is alleen een associatie tussen gerechtsdeurwaarders belangrijk voor de toekomst ?
Door zich te verschuilen achter het scherm van de onpartijdigheid of de onafhankelijkheid
sluiten juridische beroepen de deur voor de interprofessionele associatie. Is dit wel de
juiste houding in de eenentwintigste eeuw.
Er gaan stemmen op om te komen tot het unieke juridisch beroep dat alle activiteiten die
nu door advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en bedrijfsjuristen opslorpt. Zo
wordt er ook gedacht aan een volledig vrije markt van incasso waardoor het beroep van
gerechtsdeurwaarder wordt uitgehold.
Lossen die tendensen iets op? Wordt hierdoor de rol van de beoefenaar van het juridisch
beroep verdiept of is het effect juist omgekeerd, een vervlakking? Is het niet fout de
zaken te hervormen om dan de noden van de maatschappij te herdenken in functie van
de hervorming: de juridische consumptiemaatschappij.
Of is er misschien toch een alternatief waarbij iedere beoefenaar zijn eigenwaarde
behoudt maar door samenwerking met beoefenaars van een ander juridisch beroep
zowel het maatschappelijk belang als het individueel belang van de rechtzoekende beter
dient.
Een associatie tussen een advocaat en een gerechtsdeurwaarder is op dit ogenblik zeker
een brug te ver.
Maar wat met de mogelijke samenwerking met dat andere openbaar ambt dat in het
kader van een vrij beroep wordt uitgeoefend: het notariaat.
Een juridisch aanspreekpunt waar de burger het geheel van dienstverlening van de
notaris en de gerechtsdeurwaarder wordt aangeboden is een gepast antwoord aan de
voorstanders van het ene juridische beroep zonder dat aan kwaliteit wordt ingeboet,
integendeel. De juridische polikliniek met lage drempel als alternatief voor de
vredegerechten die door ingrepen in de bevoegdheid hun functie van aanspreekpunt
gedeeltelijk verloren zijn.
Deze gedachte vraagt de medewerking van het notariaat en op dat vlak zijn niet alleen de
gerechtsdeurwaarders meester van hun toekomstplannen. Het zou een gemiste kans zijn
als ter gelegenheid van de globale denkoefening over de toekomst van de juridische
beroepen de beide beroepsgroepen niet rond de tafel gaan zitten om het terrein te
verkennen om na te gaan of er op die wijze niet beter tegemoet gekomen wordt aan de
noden van de samenleving, zeker in die regio’s waar echte centrumsteden ontbreken.
Het zal geen eenvoudige denkoefening zijn omdat de onpartijdigheid en
onafhankelijkheid moet kunnen gegarandeerd blijven, terwijl de logistieke samenwerking
tot een versterking van de dienstverlening moet leiden.
De keuze voor samenwerking en associatie houdt echter ook gevaren in.
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Vanaf het ogenblik dat de gerechtsdeurwaarder titularis of de associatie van
gerechtsdeurwaarders, al dan niet met kandidaat-gerechtsdeurwaarder, niet langer de
economische eigenaar blijft van het kantoor komt de onafhankelijkheid en
onpartijdigheid die vereist is voor een kader waarin een openbaar ambt wordt
uitgeoefend in het gedrang.
Concreet betekent dit dat een kantoor van een gerechtsdeurwaarder of een kantoor van
een associatie van gerechtsdeurwaarders alleen maar kan toebehoren aan
gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders.
Ook technieken die er in feite op neer komen dat economisch het
gerechtsdeurwaarderskantoor aan anderen dan de titularis of de associés toebehoren die
daardoor hun onafhankelijkheid verliezen zijn uit den boze.
Ongeacht de keuze van samenwerkingsvormen moet men steeds de persoonlijke
onafhankelijkheid van de openbare ambtenaar waarborgen. Een gerechtsdeurwaarder is
de dienaar van het algemeen belang en niet van persoonlijke belangen.
Samenwerkingsvormen die ten dienste staan van de bevolking vragen ook nabijheid van
de gerechtsdeurwaarder. Om dit te garanderen en het toezicht en de handhaving van
tucht te kunnen beperken tot de regio waar de associatie gevestigd is, moet men ook de
beperkingen kunnen aanvaarden.
Een associatie of samenwerkingsverband moet samenlopen met territoriale bevoegdheid
en kan dus enkel tussen gerechtsdeurwaarders en kandidaten met dezelfde territoriale
beperkingen, of anders gesteld, van hetzelfde arrondissement.
Met het oog op de toekomst is een statische benadering waarbij de grenzen op
definitieve wijze in de wet worden vastgelegd waarschijnlijk contraproductief.
Daar staat tegenover dat op iedere vorm van associatie of samenwerking en het gebruik
van vennootschapsstructuren toezicht moet kunnen uitgeoefend worden en
reglementering binnen het korps mogelijk moet zijn.
Het zou fout zijn aan het korps een blanco-check te geven. Vanwege het algemeen belang
en om de toetsing van de proportionaliteit van voorgestelde reglementen en maatregelen
mogelijk te maken, dient een noodrem voorzien te worden. Dit kan georganiseerd
worden door aan de Minister van Justitie de mogelijkheid te bieden een ‘nihil obstat’ uit
te reiken.

Voorstellen

In de eerste plaats moet geijverd worden voor de erkenning van de patrimoniale waarde
van een kantoor. De wet dient aangevuld te worden met de parameters voor de
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waardering, de vereisten voor het verslag over de waardering, en de verplichting om bij
benoeming de vastgestelde vergoeding te vergoeden.
De verschillende vormen van samenwerking en associatie dienen getoetst te worden aan
specifieke reglementering die niet enkel de toetsing aan de de economische
werkelijkheid en de eigenheid van het beroep toelaat, maar ook het algemeen belang
afweegt ten overstaan van de vrijheid om als gerechtsdeurwaarder of kandidaat samen te
werken of te associëren.
Het is nuttig overleg te starten met de notarissen om het domein van de
interprofessionele associatie te verkennen.
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Steekkaart nr 16

De financiele waarborgen
Samenvatting

De wet voorziet de invoering van een model van boekhouding door de Koning.
Buiten enkele summiere voorschriften en een regeling voor toezicht op derdengelden is
er geen rekeningstelsel en ook geen toezicht op basis van een rekeningstelsel. Voor de
nieuwe insolventieregeling (Boek XX WER) is transparantie vereist om de
ondernemingsrechtbank toe te laten tijdig maatregelen te nemen om het faillissement te
voorkomen.
De voorschriften voor de boekhouding van de gerechtsdeurwaarders zijn te beperkt. Het
initiatief om een rekeningstelsel in te voeren en daarop toezicht uit te oefenen kwam
door de praktijk tot stand maar is onvoldoende wettelijk en reglementair onderbouwd.
Als men deze situatie vergelijkt met de voorschriften en het toezicht in het notariaat,
waarmee zeker in zake bescherming van derden gelijkenissen bestaan, is een dringende
ingreep vereist.
Er kan gestreefd worden naar eenzelfde systeem van permanent digitaal toezicht zoals dit
door potpourri 5 voor de notarissen wordt voorzien. Men moet vanzelfsprekend oog
hebben voor specifieke regelingen, zoals de administratieve tolerantie op het vlak van
BTW, die enkel voor gerechtsdeurwaarders geldt.
Op dit ogenblik is er evenwel geen grondige regeling en hier moet dringend iets aan
gedaan worden.
Bovendien blijkt er ook geen toezicht te bestaan op de software die voor de boekhouding
van de gerechtsdeurwaarders in de handel is. De Nationale Kamer zou hier, zo nodig na
wetswijziging, een homologatieprocedure voor moeten kunnen instellen.
UITEENZETTING

Vaststellingen
1.
Sedert 1 juni 2014 zijn de gelden die de gerechtsdeurwaarder ontvangt in de
uitoefening van zijn ambt ten behoeve van derden afgescheiden van het vermogen van
de rekeninghouder (de gerechtsdeurwaarder) mits zij geplaatst zijn op de rekeningen die
daartoe geopend zijn met vermelding van hun hoedanigheid (art. 8/1 hyp. W.). Het
statuut van deze rekeningen en het gebruik van deze rekeningen wordt minutieus
geregeld door de wet en het reglement van de Nationale Kamer (goedgekeurd door de
algemene vergadering op 21 mei 2015). De wet voorziet in artikel 522 uitdrukkelijk de
bevoegdheid voor de Nationale Kamer om reglementerend op te treden om het gebruik
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van de rekeningen op te leggen en tevens om het toezicht te organiseren op de naleving
van het gebruik van de rekeningen voor gelden die aan derden toebehoren.
Het reglement regelt de oprichting van een nationale controlecommissie en een controlecel; verder is een vijfjaarlijkse controle voorzien voor alle kantoren en een jaarlijkse
controle voor associaties en vennootschappen.
In artikel 522 § 2 staat letterlijk dat de gerechtsdeurwaarders een boekhouding moeten
houden waarvan het model door de Koning wordt vastgesteld.
Een model van boekhouding of een rekeningstelsel is tot op heden nog niet vastgesteld.
Wel voorziet het uitvoeringsbesluit van 2 april 2014 in een model van controleformulier
of attest om het toezicht te regelen op de naleving om gelden op een derdenrekening te
plaatsen. Zelfde Koninklijk besluit verwijst in de aanhef voor de te houden
boekhouddocumenten naar een ministerieel besluit van 17 december 1998. Dit
ministerieel besluit werd door de Minister van Financiën genomen in uitvoering van
artikel 320 en 321 van het Wetboek van Inkomstenbelasting en voorziet de verplichting
om fiscale ontvangstbewijsboekjes en een dagboek bij te houden. Deze voorschriften zijn
summier en van louter fiscale aard.
Vermits de gerechtsdeurwaarders ook onderworpen zijn aan BTW worden deze fiscale
voorschriften ook nog aangevuld met de specifieke boekhoudkundige geschriften die
door het BTW-Wetboek en de uitvoeringsbesluiten worden opgelegd. Of daarmee
voorlopig voldoende zekerheid geboden wordt om nog geen verdere uitvoering te geven
aan artikel 522 § 2 is een interpretatie die gebaseerd is op een verwarring tussen fiscale
geschriften en een boekhouding die beantwoordt aan de wet op de jaarrekening.
Voor de kantoren die deel uitmaken van een vennootschap is er wel een volledige
boekhouding vereist maar dan op basis van de wettelijke verplichtingen.
Gelukkig werden er ondertussen door de Nationale Kamer maatregelen genomen om een
uniform rekeningstelsel uit te bouwen en is sedert 1 januari 2018 daarmee de stap gezet
naar een betere bescherming van de rechten van derden.
De vraag is wel of de aard van deze maatregelen voldoende is om de rechten van derden
te vrijwaren. Het toezicht verloopt nog volgens traditionele patronen en is vrij
rudimentair. Regelmatig diepgaand toezicht en doeltreffend gebruik van digitale
technologie is ver weg.
2.
Sedert 1 mei 2018 gelden de nieuwe insolventieprocedures waardoor ook een
gerechtsdeurwaarder failliet kan gaan. De rechten van derden zouden voldoende
beschermd moeten zijn door het verplicht gebruik van de derdenrekening waardoor de
gelden van derden afgescheiden zijn van het vermogen van de gerechtsdeurwaarder en in
beginsel niet bedreigd worden door het faillissement.
Maar welke garanties zijn er dat een gerechtsdeurwaarder in financiële moeilijkheden de
derdenrekeningen zorgvuldig gebruikt. Biedt het toezicht zoals het nu voorzien is daartoe
voldoende veiligheid? Laten de beperkte fiscale boekhoudkundige voorschriften een
adequaat toezicht toe?
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De invoegetreding van boek 20 van het Wetboek economisch recht komt als wake-up call
zeker niet te vroeg om grondig na te denken over de financiële en boekhoudkundige
structuur van de kantoren van de gerechtsdeurwaarders.
De loutere voorlegging van attesten waaruit het bestaan van derdenrekeningen blijkt is
zeker onvoldoende. Het gevaar dat bij faillissement te weinig of bijna geen gelden ten
behoeve van derden op de derdenrekening aanwezig zijn zodat de derden niet kunnen
genieten van de bescherming die artikel 8/1 van de hypotheekwet biedt, moet ernstig
genomen worden.
Maar er is meer. De rechten van schuldeisers komen in iedere onderneming onder druk
wanneer de juiste verhoudingen tussen eigen en vreemd vermogen niet gerespecteerd
worden en de resultaten van de onderneming onvoldoende zijn om scheefgetrokken of
scheefgegroeide verhoudingen recht te trekken.
Zowel het investeringsbeleid als het sociaal beleid moeten in overeenstemming zijn met
de resultaten en de risico’s. Op dit ogenblik is enkel maar een verzekering tot vijf miljoen
euro per schadegeval voorzien, maar veel meer zekerheid wordt niet geboden.
Schadegevallen door aansprakelijkheid worden dan misschien wel voldoende
opgevangen, bedrijfsverliezen of foute inschatting van investeringen vormen samen met
onvoldoende fiscale en sociale provisies een permanente bedreiging van de
onderneming, wat allicht tot gevolg kan hebben dat onvoldoende gelden afgescheiden
worden van het vermogen via de derdenrekeningen.
Hoe kan men het toezicht permanent organiseren er geen degelijke boekhouding met
een degelijk rekeningstelsel wordt opgelegd.
3.
Op dit ogenblik blijft het toezicht op de boekhouding in hoofdzaak beperkt tot de
inlevering van attesten waaruit blijkt dat de tegoeden op de derdenrekeningen, al dan
niet geïndividualiseerd, volstaan om de vorderingen van derden te voldoen.
De juiste verwerking van de vorderingen van derden was een zwak punt. De geldstromen
waren niet altijd duidelijk te volgen omdat er zo veel rekeningstelsels konden zijn als er
kantoren van gerechtsdeurwaarders zijn. Men kan niet ontkennen dat ook de wereld van
de gerechtsdeurwaarders steeds complexer wordt. Een juiste verdeling van gelden of een
juiste afrekening kan enkel maar mits een goede boekhouding. De individuele
cliëntenrekeningen of fiches hebben tot op vandaag misschien wel volstaan maar er is
geen enkele garantie dat het nog zal blijven voldoen aan de eisen van de eenentwintigste
eeuw.
De kantoren die in een vennootschap worden uitgebaat moeten sowieso het uniform
wettelijk rekeningstelsel volgen. Er is daardoor allicht al voldoende knowhow aanwezig
om een uniform rekeningstelsel voor alle kantoren van gerechtsdeurwaarders te
perfectioneren waarbij voor vennootschappen de wet wordt gerespecteerd, en voor de
bescherming van derden het onderscheid tussen kantoorrekeningen en
derdenrekeningen voldoende wordt uitgewerkt.
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Als de gerechtsdeurwaarders de naleving van hun financiële verplichtingen aan het grote
publiek willen waarborgen dan is de invoering van het uniform rekeningstelsel de eerste
stap. . Vanaf 1 januari 2018 werd op initiatief van de feitelijke toezichthouders op de
naleving van de regels inzake derdengelden (twee bedrijfsrevisoren) het uniform
rekeningstelsel opgelegd aan alle kantoren. Daardoor werd al vooruitgelopen op een
initiatief van de Koning, maar het zou dan ook niet meer dan normaal zijn dat dit initiatief
afdwingbaar wordt gemaakt in een Koninklijk Besluit.
Het technisch werk is al gebeurd.
Behoudens de bijzondere aandacht die in het rekeningstelsel moet gegeven worden aan
de derdenrekeningen, dient ook rekening gehouden worden met de administratieve
tolerantie die de opeisbaarheid van de BTW afhankelijk maakt van betaling door de
derde, wanneer deze niet de opdrachtgever van de gerechtsdeurwaarder is.
De boekhouding van een gerechtsdeurwaarder heeft wel niet dezelfde bewijswaarde als
een koopmansboekhouding, maar kan eventueel toch een eerste stap, misschien zelfs
een begin van bewijs, vormen voor wie met de gerechtsdeurwaarder handelt en zeker
voor wie toezicht uitoefent op de gerechtsdeurwaarder.
Een goed doordacht en uitgebalanceerd rekeningstelsel gekoppeld aan
gebruiksvriendelijke software komt zowel de gerechtsdeurwaarder zelf als zijn cliënten
ten goede. Men mag daarbij ook niet uit het oog verliezen dat de nieuwe
insolventiewetgeving de opsporing van ondernemingen in moeilijkheden organiseert en
toestaat dat op de griffie gegevens verzameld worden die kunnen leiden tot opvolging
van kantoren van gerechtsdeurwaarders door de kamers voor ondernemingen in
moeilijkheden. Hoe zal een gerechtsdeurwaarder kunnen aantonen dat hij een uitweg
vindt voor de moeilijkheden als hij geen technisch aanvaardbare boekhouding kan
voorleggen?
De evolutie die door de insolventiewetgeving in gang gezet is, vraagt een dringend
optreden. De invoering van een eenvormig rekeningstelsel is een eerste stap. Het is ook
belangrijk dat bij de invoering van het uniform rekeningstelsel de beginselen die opgelegd
en uitgewerkt werden door de commissie voor boekhoudkundige normen meegenomen
worden. Een volgende stap zou kunnen zijn dat het rekeningstelsel wordt opgenomen in
een Koninklijk Besluit om zo aan te sluiten bij de bevoegdheid die aan de Koning is
toegekend in artikel 522

4.
Het toezicht op de boekhouding is vooral geregeld door het reglement van de
Nationale Kamer. De gerechtsdeurwaarders zijn in de eerste plaats verplicht een attest
voor te leggen die zowel de toestand van het kantoor als de verhouding tussen
derdenrekeningen en cliëntentegoeden aantonen.
Is dit voldoende?
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Alleszins biedt het gebruik van deze attesten zonder bijkomende toetsing aan de
boekhouding van het kantoor geen enkele garantie. De vraag is bovendien of een
vijfjaarlijkse controle of voor rechtspersonen een jaarlijkse controle enige meerwaarde
geeft aan het toezicht. De periode tussen de controles is zonder meer te lang en dit is niet
meer of minder dan een vrijgeleide voor misbruiken.
De bij het koninklijk besluit van 2014 gevoegde modelformulieren zijn duidelijk
geïnspireerd door de attesten die in het notariaat al meer dan 20 jaar worden gebruikt.
Het is gebleken dat deze attesten, die in het notariaat sedert de invoering driemaandelijks
moesten voorgelegd worden (en waarvan een deel diende overgemaakt te worden aan
de Procureur des Konings) een goede aanzet kunnen zijn voor toezicht. De conformiteit
van de attesten met de boekhouding (met een opgelegd rekeningstelsel) wordt in het
notariaat daarenboven jaarlijks ter plaatse gecontroleerd door deskundigen. Driejaarlijks
wordt ook een grondige controle ter plaatse verricht door een bedrijfsrevisor. En toch …
in praktijk bleek dit evenwel onvoldoende om rampen te voorkomen.
Men kan de gerechtsdeurwaarders niet blind vergelijken met de notarissen. Beiden
ontvangen gelden die aan derden toebehoren en die al dan niet geïndividualiseerd op een
derdenrekening geplaatst worden. De bedragen die circuleren verschillen sterk voor
beide juridische beroepen. De kwetsbaarheid van de “cliënten” van de
gerechtsdeurwaarders is in vergelijking opvallend. Daar staat dan weer tegenover dat het
om een veel kleinere beroepsgroep gaat en de basiskosten van het toezicht op de
boekhouding door een kleiner getal zullen moeten gedragen worden.
Het vernieuwde artikel 33 van de Notariswet, dat nog niet in voege is, verlegt de grenzen:
“Teneinde de toestand van het kantoor te allen tijde onmiddellijk te kennen, verzamelt de
Nationale Kamer van notarissen de boekhoudinformatie bedoeld in het eerste lid, op een
elektronische en permanente wijze en beperkt in de tijd. … De aldus verzamelde gegevens
worden verwerkt door de Nationale Kamer van notarissen die toezicht houdt op het
naleven van de boekhoudkundige verplichtingen van de notaris …”
Is het ondenkbaar ook voor de gerechtsdeurwaarders ook een elektronisch toezicht te
voorzien ?
Waarom zou dit voor gerechtsdeurwaarders niet kunnen en voor notarissen wel?
De verantwoordelijkheid van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders wordt
vanzelfsprekend wel verzwaard maar een goed georganiseerd en performant toezicht is
zowel intern als extern de waarborg zijn voor een financiële zekerheid. Door dergelijke
technieken te gebruiken kan de Nationale Kamer op deskundige wijze anticiperen op de
taak van de kamers voor de ondernemingen in moeilijkheden bij de rechtbanken.
Als de vaststellingen door Nationale Kamer voldoende ernstig zijn om de alarmklok te
luiden kan dan nog beroep gedaan worden op de kamers voor ondernemingen in
moeilijkheden of de rechtbank.
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Ieder onderzoek van de huidige situatie en reglementering zal zware kritiek ondergaan
vanuit de economische of financiële wereld: consumenten en derden hebben geen enkele
waarborg.
Het ontbreken van een echte reglementering voor een rekeningstelsel en grondig toezicht
is een kans om in één beweging de stap naar een veiligere toekomst te zetten.
Het gebruik van de derdenrekening wordt op dit ogenblik uitvoerig geregeld door artikel
522/1 en het Koninklijk Besluit van 2 april en in het bijzonder bijlage 5 bij dit besluit, en
het reglement van 21 mei 2015.
Deze bepalingen regelen de actuele toestand en zullen moeten aangepast en herschreven
worden wanneer de nieuwe inzichten in zake de boekhouding en toezicht op de
boekhouding verder worden uitgebouwd. De zekerheid die verworven werd door de
aanpassing van artikel 8 van de Hypotheekwet is de eerste stap geweest. De volgende
stap was de invoering van een uniform rekeningstelsel. Het werk zal maar af zijn als ook
het toezicht veel diepgaander georganiseerd wordt.

5.
Wie op zoek gaat naar een boekhoudpakket voor gerechtsdeurwaarders zal tot
zijn verbazing vaststellen dat er een aanbod van software bestaat dat toelaat op
boekhoudkundig niet-orthodoxe wijze correcties in de geschriften door te voeren.
Hiermee staat of valt het waarheidsgehalte van de boekhouding.

Voorstellen
De professionalisering van de boekhouding van gerechtsdeurwaarders moet dringend
verder gezet worden.
De summiere regeling die thans door het Koninklijk Besluit is opgelegd volstaat niet en de
initiatieven die genomen werden om een rekeningstelsel in te voeren moeten bevestigd
worden in een Koninklijk Besluit of door een wetgevend ingrijpen waarbij verregaande
bevoegdheden op dat vlak aan de Nationale Kamer toegekend worden.
Het toezicht op de boekhouding moet versterkt worden zodat tijdig kan ingegrepen
worden en het toezicht kan aansluiten bij insolventiebestrijding zoals die recent door
boek XX WER werd ingevoerd.
Dit kan bijzonder ver gaan en eventueel kan hier de regeling die recent voorhet notariaat
uitgewerkt werd als inspiratie dienen.
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Het waarheidsgehalte van de boekhouding wordt bepaald door de waarborgen die op dat
vlak door softwareleveranciers wordt aangeboden.
Een homologatieprocedure van de software en voor de leverancier moet zo nodig bij wet
ingevoerd worden.
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Steekkaart nr 17

Plaatsvervanging en continuïteit
Samenvatting

De plaatsvervanging is op dit ogenblik onontbeerlijk om de dienstverlening door de
gerechtsdeurwaarders en de goede organisatie van de kantoren te verzekeren.
Technische verbeteringen aan het huidige systeem op het vlak van registratie zijn
mogelijk.
De plaatsvervanging is in de tijd beperkt en geldt enkel voor de zuiver ambtelijke
activiteiten. Dit toont eigenlijk aan dat er een structureel tekort is aan
gerechtsdeurwaarders (titularissen) Dit kan opgevangen worden door echte associaties.
De toekomst van de plaatsvervanging, het behoud of de uitbreiding van het aantal dagen
waarvoor een gerechtsdeurwaarder beroep kan doen op plaatsvervanging, en de strijd
tegen misbruiken vragen een wetgevende tussenkomst.
De waarneming is een echte volledige vervanging van de titularis en is niet beperkt tot de
ambtelijke activiteiten. De praktische problemen kunnen het gevolg zijn van een tekort
aan werkingsmiddelen of een niet coöperatieve houding van erfgenamen. Tenzij men er
zou toe komen alle kantoren in besloten vennootschappen in te brengen, zal ook hier de
wetgever het laatste woord moeten krijgen.
Bij de aanvang van de waarneming is een grondige controle van de financiële toestand
noodzakelijk. Dit kan leiden tot begeleidende maatregelen of zelfs definitieve
maatregelen zoals de opheffing van de standplaats. In die gevallen kan toepassing
gemaakt worden van de insolventieregeling van boek XX om deze maatregelen al dan niet
op te leggen
UITEENZETTING.

Vaststellingen

1.
De plaatsvervanging behoort bij de gerechtsdeurwaarders tot de dagelijkse
praktijk.
Artikel 526 Ger.Wb. laat een gerechtsdeurwaarder toe zich mits bepaalde formaliteiten
gedurende 180 dagen te laten vervangen door een kandidaat-gerechtsdeurwaarder in
geval van overmacht, voor verlof of voor de organisatie van het kantoor of de bijscholing.
Voor verlof is het aantal dagen beperkt tot 60 dagen.
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In praktijk wordt op plaatsvervangers beroep gedaan voor verlof of organisatie van het
kantoor. Het systeem van plaatsvervanging laat de titularis toe voor betekeningen en
handelingen buiten het kantoor beroep te doen op een plaatsvervanger, zodat er tijd is
voor de vervangen gerechtsdeurwaarder om zich bezig te houden met het management
van het kantoor of andere noodzakelijke activiteiten. Tijdens de plaatsvervanging kan de
vervangen gerechtsdeurwaarder echter geen ambtelijke activiteiten uitoefenen.
Het bestaande systeem van aanmelding en registratie zou geperfectioneerd kunnen
worden door digitale aanmelding en registratie en online raadpleging van het register van
plaatsvervangingen.
De plaatsvervanger treedt enkel op voor de ambtelijke activiteiten en neemt dus voor alle
andere activiteiten en het beheer van het kantoor geenszins de plaats in van titularis. De
plaatsvervanging is dus relatief beperkt op het vlak van bevoegdheid en management en
heeft dus ook geen invloed op het financiële luik van de activiteiten van het kantoor van
de gerechtsdeurwaarder

2.
Het valt op dat op dit ogenblik het bijna ondenkbaar is en onwerkzaam is het ambt
te beoefenen als men op de plaatsvervanging geen beroep zou kunnen doen. Waar in
andere beroepsgroepen de werkverdeling in hoofdzaak gerealiseerd wordt binnen
associaties, gebeurt dit in de praktijk van gerechtsdeurwaarders, ook bij associaties met
meerdere titularissen, in belangrijke mate door beroep te doen op plaatsvervangers. De
techniek biedt ook een uitweg voor oudere gerechtsdeurwaarders die op die wijze ook na
het bereiken van de leeftijd van 70 jaar professioneel actief kunnen blijven ook wanneer
de activiteit te zwaar begint te wegen.
De kritiek op het techniek van de plaatsvervanging vanuit de buitenwereld vindt een
voedingsbodem in de misbruiken : De combinatie van een commerciële activiteit met het
ambt van gerechtsdeurwaarder, de onderwaardering van de kandidaatgerechtsdeurwaarder, de creatie van monopolies etc.
Die misbruiken zouden niet verdwijnen door opheffing van systemen van
plaatsvervanging maar moeten op andere niveaus aangepakt worden : verbod van
rechtstreekse
of
onrechtstreekse
commerciële
activiteiten,
verbod
van
bestuursmandaten in commerciële vennootschappen en andere rechtspersonen ter
uitzondering van politieke mandaten of bestuursmandaten in de organen of verenigingen
van het beroep zelf, toetsing van de noodzaak van vervanging voor de organisatie van het
kantoor e.d.

3.
Het echte probleem is evenwel dat het groot aantal vervangingen aantoont dat er
een structureel tekort is aan gerechtsdeurwaarders om de ambtelijke opdrachten te
vervullen.
De opheffing van de recent ingevoerde grens van 180 dagen voor vervanging zal
misschien een oplossing bieden, of het alternatief van een toegevoegde
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gerechtsdeurwaarder die permanent voor de vervanging instaat kan overwogen worden,
maar dergelijke voorstellen onderlijnen nog meer het structureel tekort.
Uiteindelijk lost men dan een probleem op door de instandhouding van een
gerechtsdeurwaarderstype met beperkte bevoegdheid, waar de toekomst nood heeft aan
gerechtsdeurwaarders die voltijds op alle niveaus, ook de niet-ambtelijke, hun unieke
opdracht van zowel bemiddelaar als uitvoerder waar te maken. Een echte structurele
oplossing kan enkel maar door de verhoging van het aantal voltijdse
gerechtsdeurwaarders met volheid van bevoegdheid, maar ook met mogelijkheden van
specialisatie en werkverdeling. Een echte associatie tussen titularissen en kandidaten is
een uitweg die toelaat een antwoord te geven op de uitdagingen van de éénentwintigste
eeuw.
De toekomst zal dan uitwijzen of de plaatsvervanging in haar huidige vorm en toepassing
nog noodzakelijk is en hoe die dan moet georganiseerd worden. Het behoud van de
plaatsvervanging als enig alternatief is een keuze voor stilstand.

4.
De plaatsvervanging zoals ze nu georganiseerd is en beperkt blijft tot ambtelijke
handelingen, volstaat niet om bij ontslag, overlijden, ziekte, zwangerschap of familaal
verlof, schorsing en afzetting de continuïteit van de dienstverlening te voorzien.
Artikel 523 Ger.Wb. voorziet in die gevallen de mogelijkheid om een waarnemend
gerechtsdeurwaarder aan te stellen, met veel ruimere bevoegdheden als de
plaatsvervanger, maar ook met de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheid. Wanneer
een waarnemer benoemd wordt in een financieel gezond kantoor dan zou er zich
normalerwijze geen probleem mogen stellen, zeker niet wanneer het kantoor in
vennootschap wordt gevoerd.
In geval van overlijden van een titularis die zelf en niet in associatie of vennootschap het
ambt van gerechtsdeurwaarder beoefent, kunnen, zelfs in een financieel zeer gezond
kantoor, problemen ontstaan door de vermenging van het kantoorvermogen (exclusief de
derdengelden) met het nagelaten vermogen en dus het vermogen van de erfgenamen. De
waarnemend gerechtsdeurwaarder beheert het kantoor en dus een deel van het
nalatenschapsvermogen maar hangt voor het gebruik van de financiële middelen van het
kantoorvermogen af van de medewerking van de erfgenamen. Indien de erfgenamen niet
meewerken of wanneer nog niet alle erfgenamen gekend zijn, is dit probleem
onoplosbaar en zijn er op dit ogenblik geen wettelijke middelen om hierin in te grijpen.
Dit probleem zou niet bestaan indien alle gerechtsdeurwaarders een vennootschap
oprichten onder een vorm die het vermogen van het kantoor afscheidt van het
persoonlijk vermogen.
Een andere oplossing kan enkel maar gevonden worden door een wetgevend ingrijpen
waarbij aan de erfgenamen het bestuur over het kantoorvermogen inbegrepen de
kantoorrekeningen tijdelijk onttrokken wordt en dit vermogen krachtens de wet onder
het bestuur van de waarnemer wordt geplaatst om de continuïteit van het openbaar
ambt te verzekeren.
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5.
Bij de aanvang van de waarneming is een grondige controle van de boekhouding
vereist. Wanneer zou blijken dat de financiële toestand zo ernstig is dat de leefbaarheid
van het kantoor in het gedrang komt, zijn de gepaste maatregelen vereist. Dit kan zelfs
leiden tot een melding bij de ondernemingsrechtbank om na te gaan of de maatregelen
voor ondernemingen in moeilijkheden een oplossing kunnen bieden (boek XX WER). In de
gevallen waar een kantoor tijdelijk wordt waargenomen ten gevolge van ziekte of
preventieve of tuchtrechtelijke schorsing zal het moeten gaan om tijdelijke maatregelen,
waarbij de titularis kan verplicht worden financiële middelen ter beschikking te stellen.
In de ander gevallen kan de opheffing van de standplaats en liquidatie van het kantoor, al
dan niet na faillissement, een uitweg zijn. De controle van de boekhouding en het toezicht
op de naleving van de begeleidende maatregelen kan gebeuren door de toezichthouders
of de syndicus.

Voorstellen

De plaatsvervanging biedt geen antwoord op structurele tekorten. Dat betekent niet dat
de mogelijkheid volledig moet opgeheven worden maar dat in de eerste plaats moet
gestreefd worden naar associaties, waarin iedere associé volledige bevoegdheid heeft.
De waarnemende gerechtsdeurwaarder moet beter gewapend worden om over alle
noodzakelijke middelen te beschikken om het kantoor in stand te houden.
Bij de aanvang van de waarneming moet een grondige controle van de boekhouding
toelaten tijdig de nodige maatregelen te nemen wat zo nodig tot de sluiting van het
kantoor kan leiden.
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Steekkaart nr 18
De nationale kamer van
gerechtsdeurwaarders
Samenvatting
De bevoegdheden van de Nationale Kamer worden opgesomd in artikel 555/1 Ger.Wb.
Dit artikel zou moeten herschikt worden.
De opstelling van deontologische code is de belangrijkste opdracht van de Nationale
Kamer. De code van 2006 is een goede basis maar de bebamingen in verband met de
interne werking van de Nationale Kamer moeten opgenomen worden in een afzonderlijk
huishoudelijk reglement.
Naast de deontologische code is het ook aangewezen Nationale Kamer te verplichten
reglementerend op te treden.
Zo moet een stagereglement opgesteld worden dat zowel controle op de stagiair als op
de stagemeester instelt en waarin de essentiële vereisten voor een goed verloop van een
stage worden georganiseerd. Dit reglement is belangrijk omdat het niet enkel intern aan
de gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders plichten oplegt, maar
omdat het tevens de rechten en plichten van de stagiairs moet omschrijven.
Ook voor de boekhoudkundige verplichtingen, het toezicht op de boekhouding, de
permanente vorming, en de samenwerkingswerkingsvormen is reglementering
aangewezen.
Voor de belangrijkste reglementen kan zowel een timing als en injunctierecht voor de
Minister van Justitie voorzien worden.
De Nationale Kamer heeft ook een belangrijke opdracht in de weg naar ‘ the court of the
future ‘. Het toezicht op registers, databanken en de specifieke digitale communicatie
(niet betwiste facturen) behoren tot het werkterrein van de Nationale Kamer. Een
professionele aanpak is op dit domein essentieel.
UITEENZETTING.

Vaststellingen

Artikel 555/1 Ger.Wb. somt de bevoegdheden van de Nationale Kamer op.
Deze opsomming is verwarrend in die zin dat reglementerende en controlerende en
disciplinaire bevoegdheden één lijn en ongeordend opgesomd worden, en er daarnaast
ook in zelfde artikel een aantal organisatorische bevoegdheden worden vermeld.
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Iedere systematiek in de volgorde waarin deze bevoegdheden zijn opgesomd en daardoor
ook de onderscheiden wijze waarop deze worden uitgeoefend ontbreekt.
De reglementerende bevoegdheid is uitermate belangrijk omdat die bevoegdheid de wet
aanvult. Deze aanvulling gaat verder dan een loutere interpretatie of praktische
uitwerking. Het is aangewezen artikel 555/1 volledig te herschikken en aan te vullen met
bevoegdheden die voor de toekomst van het beroep essentieel zijn. Als de Nationale
Kamer hier in gebreke blijft of er niet in slaagt de steun van het korps te krijgen moet er in
een oplossing voorzien worden om de toekomst toch te modeleren in functie van het
algemeen belang.
In een aantal domeinen zou het aangewezen zijn dat de richting wordt aangegeven door
het korps zelf om de aansluiting te vinden bij de praktische toepassing en uitwerking,
maar ook om de eigen visie op de deontologie en de bescherming van de waardigheid van
het ambt te kunnen verzekeren. Traditioneel wordt vanzelfsprekend aandacht besteed
aan de noodzaak van een deontologische code. De uitoefening van deze reglementerende
bevoegdheid stelt geen problemen.
De code van 2006 die meer omvat dan de deontologische beginselen is een uitstekend
werkinstrument als hieruit de bepalingen die over deontologie handelen worden
overgenomen en waar nodig geactualiseerd en aangepast.
Bij deze actualisering mag zeker niet uit het oog verloren worden de opdracht die
besloten ligt in artikel 519 § 3 die verder gaat dan een gewone informatieplicht door de
opdrachtgevende schuldeisers in te lichten over dreigende insolvabiliteit en de
schuldenaar in te lichten over de mogelijkheid van collectieve schuldenregeling, verder uit
werken.
Er zijn op dit ogenblik duidelijk te weinig richtlijnen voor de organisatie van de stage, de
organisatie en het toezicht op de boekhouding, de vennootschappen en associaties, de
plaatsvervanging, de permanente vorming en de relaties met de buitenwereld,
inbegrepen de organisatie van een ombudsdienst. In de literatuur wordt veel aandacht
besteed aan de taken van de gerechtsdeurwaarder en de deontologie die ermee
samenhangt maar de overige domeinen blijven bijna onbesproken.
In de eerste plaats moet de stage geregeld worden. Het gaat hier om meer dan een
stageboekje waaruit de aanwezigheid van de stagiair moet blijken. De stage is altijd een
elementair deel geweest van de vorming van de gerechtsdeurwaarder maar ontsnapt aan
iedere inhoudelijke controle. De criteria waaraan de stagemeester moet voldoen,
waarvoor op dit ogenblik enkel nagegaan wordt of er zware tuchtstraffen zijn geweest,
moeten opgesomd worden. Deze criteria dienen te handelen over de interne organisatie
van het kantoor, de beschikbaarheid van literatuur en middelen om de stagiair toe te
laten de kennis te verdiepen en permanent bij te scholen, de beschikbaarheid van de
stagemeester voor de begeleiding van de stagiair, en het toezicht daarop De oprichting
van stagecommissies en de aanstelling van een externe begeleider voor stagemeester en
stagiair kan een belangrijk actiepunt worden, zeker wanneer dit gekoppeld kan worden
aan een stageprogramma waarvan de naleving bespreekbaar moet zijn met de
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begeleider. Een echt stagereglement dat in de eerste plaats ook de stagemeester bindt
kan een belangrijke vooruitgang betekenen voor de toekomst van het beroep.
De wettelijke regeling van de boekhoudkundige organisatie en het toezicht volstaat
duidelijk niet voor een juridische beroep in de 21ste eeuw. De wetgever zou moeten
ingrijpen.
De Nationale Kamer heeft niet gewacht.
De uitwerking van een rekeningstelsel dat zowel aan de eisen van de
boekhoudwetgeving, als aan de eisen van het vennootschapsrecht voldoet is een
uitermate belangrijke opdracht die inderdaad best aan de Nationale Kamer wordt
toevertrouwd om de specificiteit van het ambt op te vangen. De basisbeginselen van het
toezicht, die de wetgever wellicht zal moeten opleggen als men ingaat op het voorstel
van permanent digitaal toezicht, vraagt echter ook een praktische benadering.
De Nationale
Kamer die tot op vandaag enkel toeziet op het gebruik van
derdenrekeningen dient daarvoor over een reglementerende bevoegdheid te beschikken
die veel ruimer is als vandaag. De organisatie van het toezicht dient te gebeuren op een
geordende en professionele wijze en daarvoor zijn regels van toepassing die de juiste
verhoudingen tussen gecontroleerde en controleur vastleggen.
Zeker wanneer de gerechtsdeurwaarders meer hun toevlucht zullen nemen tot
exploitatie in vennootschap of de vorming van associaties, al dan niet met kandidaatgerechtsdeurwaarders, is het nodig de samenwerkingsvormen te reglementeren en de
grenzen vast te leggen voor het toezicht op deze samenwerking. Er zal dienen onderzocht
te worden, zeker na de hervorming van het vennootschapsrecht, welke beperkingen in de
statuten van de vennootschap van de gerechtsdeurwaarder(s) zullen moeten opgenomen
worden. De praktische problemen die zich stellen bij overlijden of ontslag van een
associé, de terugtreding van een associé en de wijze waarop een associatie ontbonden
moet worden kunnen het voorwerp uitmaken van een reglement. Zowel de inbreng als de
uitbreng in de vennootschap of de associatie moet geregeld worden. In sommige gevallen
zullen geconsolideerde jaarrekeningen noodzakelijk zijn.
Permanente vorming, loyauteit aan de instellingen en eventueel aan een ombudsdienst,
en relaties tussen de gerechtsdeurwaarder en de buitenwereld dienen ook het voorwerp
uit te maken van reglementering die in de deontologische code wordt opgenomen.
De bestaande wettekst geeft al wel een deontologisch minimum maar een grondiger en
uitvoeriger deontologisch reglement moet de grenzen vastleggen. Iedere
belanghebbende moet weten waarop hij recht heeft en moet zelf in eerste instantie
kunnen nagaan of zijn relatie met de gerechtsdeurwaarder correct verloopt.
Zowel de tuchtrechter als de ombudsman hebben nood aan duidelijke normen en die
kunnen opgenomen worden in een deontologisch reglement.
Alhoewel een deontologisch reglement in beginsel interne werking heeft binnen de
beroepsgroep, creëert het verwachtingen en rechten in de relaties tussen het lid van de
beroepsgroep en derden. De huidige benadering is corporatistisch en komt tot stand
zonder controle of toezicht van buitenaf. De Nationale Kamer heeft op dit ogenblik ook
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geen deadlines opgelegd gekregen. Bijgevolg kunnen bevoegdheden ongebruikt blijven of
kan de uitwerking op de lange baan geschoven worden zonder enig drukkingsmiddel.
Zeker als gedacht wordt aan uitbreiding of verdieping van de bevoegdheden is dit een
ongezonde toestand. Het zou daarom nuttig zijn dat aan de Minister van Justitie de
mogelijkheid wordt geboden de Nationale Kamer in gebreke te stellen en termijnen op te
leggen binnen dewelke de reglementen dienen opgesteld te worden om te passen in het
algemeen juridisch beleid. Als ‘sanctie op naleving van de termijnen” kan aan de minister
een injunctierecht toegekend worden om hem toe te laten zelf reglementering te
voorzien die aangepast is aan het beleid.
Om dezelfde beleidsredenen lijkt het aangewezen te voorzien dat reglementen pas
uitvoerbaar worden na goedkeuring door de Koning, met de mogelijkheid tot amendering
in onderling overleg met de Nationale Kamer. Een dergelijke regeling zou kunnen
voorzien worden voor de bevoegdheden die thans opgesomd zijn in artikel 555/1 onder
1°, 3°, 5°, 14°, en de nieuwe reglementaire bevoegdheden die hierboven zijn opgesomd
Om de naleving van wetten en reglementen te kunnen verzekeren moeten initiatieven
genomen worden op het vlak van de organisatie, al dan niet door huishoudelijke
reglementen. Naast de problemen die gepaard gaan met de praktische organisatie van
bijscholing, de opvolging van stagiairs en stagemeesteers, de samenstelling van registers
en de inrichting van controles, valt de financiering van de instelling vanzelfsprekend
eveneens onder der bevoegdheid en het toezicht van de Nationale Kamer. Ook hier zal de
code van 2006 een nuttig instrument blijken te zijn. Dit soort reglementen hebben wel
niet dezelfde draagwijdte als de princiepsreglementen over deontologie, financiële
waarborgen en stage en een injunctierecht voor Koning lijkt daarvoor een brug te ver.
Maar er is meer. Het valt op dat in de ruime opsomming van artikel 555/1, ter
uitzondering van één verwijzing naar een elektronische lijst, geen enkele verwijzing naar
de IT-wereld is voorzien.
Er is wellicht niemand die twijfelt aan de digitale greep op de toekomst. De
gerechtsdeurwaarders hebben op dat vlak de aansluiting met de toekomst al gemaakt.
Vermits digitalisering een van de belangrijkste wegen is naar ‘the court of the future’ is
het ondenkbaar dat de gerechtsdeurwaarders dit pad niet verder zullen volgen.
Zowel de interne structuren van de kantoren als
de aanleg van registers
(beslagberichten) berusten op het gebruik van de elektronische snelwegen. Ook de
ingevoerde versnelde invordering van niet betwiste facturen stelt de
gerechtsdeurwaarders voor nieuwe uitdagingen. De bescherming van de private
levenssfeer is op dat vlak zeer actueel (GDPR) en de Nationale Kamer zal hier verder haar
verantwoordelijkheid moeten blijven nemen. Een autonome reglementerende
bevoegdheid lijkt noodzakelijk. Om eventuele bijsturingen mogelijk te maken lijkt de rol
van de gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere privacy-commissie) wellicht meer
aangewezen dan een injunctierecht van de Minister van Justitie.
Het is ook evident dat de databanken en elektronische middelen die aan de Nationale
Kamer en de individuele gerechtsdeurwaarders ter beschikking worden gesteld onder het
toezicht vallen van de Nationale Kamer. Niet enkel de private levenssfeer maar ook de
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veiligheid van systemen is belangrijk. Voor de databanken, registers en systemen die nu
al, maar ook in de toekomst van belang zijn en zullen zijn voor een adequate
dienstverstrekking, intern en extern, zal de Nationale Kamer belangrijke initiatieven
moeten nemen om de continuïteit van de dienst te garanderen.
Dit vergt een organisatie die gespecialiseerd is zowel in privacy-problematiek als in
controlemechanismen op bugs en externe aanvallen. Op dat vlak bestaat nu reeds de vzw
SAMTES, opgericht door en voor gerechtsdeurwaarders als kenniscentrum, ook op het
vlak van IT en GDPR.
Via uitbouw van deze satelliet van de Nationale Kamer tot een interne dienstverstrekker
voor de gerechtsdeurwaarders en de instellingen kan de digitale toekomst beter
voorbereid worden. Een satelliet draait rond haar planeet. Mits de Nationale Kamer moet
toezicht uitoefent op Samtes en de onafhankelijkheid van deze instelling garandeert is het
niet ondenkbaar dat de wetgever sommige taken definitief en rechtstreekst toekent aan
Samtes of de Nationale Kamer.
De keuze kan ook bepalen of openbare aanbesteding vereist is, vermits volgens
sommigen openbare instellingen zoals de Nationale Kamer met de problematiek van de
openbare aanbesteding kunnen geconfronteerd worden. Alleszins moet op dit niveau de
“ons kent ons” tactiek vervangen worden door objectieve gemotiveerde keuzes waarbij
niet alleen de kwaliteit en de veiligheid van het product spelen, maar ook en niet minder,
de zekerheid van de continuïteit. Dit kan enkel maar indien de Nationale Kamer of Samtes
de licenties verwerft op de software of er zelfs eigenaar van wordt.

Voorstellen

Voor de bevoegdheden die thans opgesomd zijn in artikel 555/1 1°, 3°, 5° en 14° en de
uitgebreide bevoegdheden inzake boekhouding en de samenwerkingsvormen dient een
goedkeuring door de Koning, gekoppeld aan injunctierecht het verplichtend karakter te
onderlijnen, zodat derden er rekening mee kunnen houden.
Het toezicht van de Nationale Kamer op het gebruik van de digitale snelwegen vereist ook
een professionele aanpak van de opbouw van de digitale wereld van
gerechtsdeurwaarders.
Indien gekozen wordt voor een specifiek instelling die onafhankelijkheid kan koppelen
aan technische kennis zou moeten onderzocht worden of deze taak kan toevertrouwd
worden aan Samtes.
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Steekkaart nr 19

Aan de 21ste eeuw aangepaste instellingen
Samenvatting

Het is tijd om de instellingen aan te passen aan de samenstelling van het korps. Dit
impliceert de aanwezigheid van kandidaat-gerechtsdeurwaarders op bestuursniveau in de
Nationale Kamer en de arrondissementskamer. De arrondissementskamers hebben
vooral de taak de verkeerswisselaar te zijn op het niveau van de arrondissementen.
De werking van de benoemingscommissies kan nog niet beoordeeld worden. Hier moet
een oplossing gezocht worden voor twee problemen : in de eerste plaats blijven er voor
de benoeming tot titularis te veel kandidaten zodat enkel een kennisproef leidt tot een
selectie, in de tweede plaats zal er zeker een probleem komen wanneer de kandidaten
die het vergelijkend examen hebben afgelegd geconfronteerd zullen worden met de
kandidaten die in 2014 of vroeger benoemd werden.
De gerechtsdeurwaarders botsen bij de inrichting van een ombudsdienst in het kader van
boek XVI WER op een technisch probleem : niet alleen de consumenten hebben nood aan
een ombudsdienst maar ook de debiteurs bij de uitvoering of huurders bij uithuiszetting.
Hier voor moet een creatieve oplossing zorgen voor een ombudsdienst die aangepast is
aan de taken van de gerechtsdeurwaarders.
UITEENZETTING

Vaststellingen
De diverse instellingen waartoe de gerechtsdeurwaarders behoren vertrekken vanuit de
dominantie van de titularissen. Het korps wordt geleid en vertegenwoordigd door
titularissen. Dit is verwonderlijk vanwege het groot aantal kandidaatgerechtsdeurwaarders die eveneens tot het korps behoren en aan de deontologie
onderworpen zijn.
Het zou toch gepast zijn dat minstens in het directiecomité van de Nationale Kamer de
kandidaat-gerechtsdeurwaarders proportioneel vertegenwoordigd zijn. Het is zeker geen
oplossing een aantal kandidaat-gerechtsdeurwaarders toe te voegen aan het
directiecomité. Integendeel een kleiner directiecomité zal wellicht efficiënter kunnen
werken. Het gaat enkel om een herverdeling. Men mag daarbij ook niet uit het oog
verliezen dat voor een relatief klein korps nog mensen moeten gevonden worden om te
zetelen in andere instellingen zoals de benoemingscommissies, de arrondissementele
kamers, de tuchtcommissies, Samtes en mogelijk ook nog andere op te richten
commissies ingevolge nieuwe reglementering (stage, boekhouding etc.). Als men op al
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deze niveaus voldoende dynamiek wil ontwikkelen dan mag men zeker niet voortdurend
terugvallen op steeds dezelfde mensen, en moet men zeker op al die niveaus rekening
houden met de rijkdom van de inbreng van jongeren, in dit geval meer bepaald de
kandidaat-gerechtsdeurwaarders.
Artikel 549 en volgende regelen het statuut van de arrondissementskamers. De
bevoegdheden zullen mogelijk achterhaald worden door de invoering van voorgestelde
wijzigingen die tot gevolg zullen hebben dat het gewicht meer bij de Nationale Kamer en
de tuchtinstanties komt te liggen. Daar staat wel tegenover dat de nood aan
reglementering van vooral praktische regelingen die in ieder arrondissement nodig zijn,
maar die in functie van de aard van de arrondissementen verschillen, op plaatselijk niveau
moet behouden blijven. Om dezelfde redenen blijft het nuttig dat de dienstenverstrekker
Samtes mee vanuit de arrondissementen aangestuurd blijft zoals dat nu het geval is.
Technisch is het aangewezen de bevoegdheden van de arrondissementskamers te
herschrijven in functie van eventuele wijzigingen aan de wet en de residuaire
bevoegdheid toe te kennen aan de Nationale Kamer. De arrondissementskamers hebben
de niet onbelangrijke taak om het verkeer te regelen zodat conflicten en vertragingen bij
samenwerking tussen verschillende kantoren en met de plaatselijke organisaties
(verkoopzaal) kunnen vermeden worden. De proportionele aanwezigheid van kandidaatgerechtsdeurwaarders is ook hier een evidentie.
De benoemingscommissies werden gecreëerd door de wet van 2014 naar het model van
de gelijkaardige instellingen in het notariaat. Zoals in het notariaat is een inlooptijd
vanzelfsprekend. Op dit ogenblik voldoet de instelling aan de verwachtingen en lijkt
amendering van de teksten voorbarig. De vraag om de resultaten van een schriftelijke
proef eventueel mee te nemen naar een volgend jaar zou het beginsel van vergelijking
door een examen verstoren en mogelijk ook leiden tot nog meer kandidaatgerechtsdeurwaarders waardoor het probleem van klassering ter gelegenheid van
benoeming van titularissen alleen maar vergroot.
Het enige echte probleem is op dit ogenblik juist het te groot aantal kandidaten bij
vacatures. Dit heeft te maken met de toekenning van een definitieve titel in 2014 aan alle
kandidaten die op dat ogenblik al de titel van kandidaat droegen. Door dit maneuver is
het resultaat van de invoering van de strengere selectie door het vergelijkend examen
allicht tijdelijk geneutraliseerd. Vanaf 2020 zullen er voor de benoeming tot titularis
kandidaten zijn die de strengere selectie hebben ondergaan en kandidaten die in 2014
benoemd werden. Kan men deze gelijkschakeling blijven aanvaarden of is deze
kunstmatige gelijkheid de broedhaard voor nieuwe procedures bij de Raad van State?
Indien men de nieuwe lichtingen een voorsprong zou toekennen dan rijst het probleem
van discriminatie tussen kandidaten met een zelfde titel, maar een titel die op
verschillende wijze werd verkregen. De enige oplossing bestaat erin systemen te zoeken
om de wervingsreserve af te bouwen. Zou dit kunnen door de mogelijkheid van associatie
te voorzien zoals in dit verslag wordt voorgesteld ?
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Boek XVI van het Wetboek Economisch Recht waar de richtlijn 2013/11/EU van 21 mei
2013 wordt omgezet voorziet de oprichting van een consumentenombudsdienst. In de
mate er in de relatie tussen de gerechtsdeurwaarder en een derde sprake is van een
verhouding met een consument zijn de bepalingen van boek XVI van toepassing en
kunnen derden die zich als consument tekort gedaan voelen beroep doen op de
consumentenombudsdienst om een oplossing van het conflict door bemiddeling te
bereiken. De federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie kan
specifieke sectoriele ombudsdiensten erkennen die dan exclusief bevoegd zijn voor de
bemiddeling tussen leden van de sector en de consumenten.
Verschillende sectoriele ombudsdiensten, waaronder deze van de advocaten en van de
notarissen, werden opgericht en erkend. Daartoe moest voldaan worden aan de
verschillende voorwaarden die in de wet zijn opgenomen en die ook de onafhankelijkheid
van de dienst ten opzichte van de instellingen van de sector moeten garanderen. In de
juridische beroepen bestond al de bevoegdheid van de plaatselijke instellingen, orde of
kamer, om klachten van particulieren op te vangen en op te lossen. Deze bevoegdheden
werden behouden maar de specifieke ombudsdienst is er bij gekomen. Het is al te vroeg
om te stellen dat het corporatisme bij klachtenbehandeling kon doorbroken worden
omdat in praktijk nog steeds relatief veel klachten door de particulieren op de oude wijze
worden ingeleid. Voor de eventuele analyse kan verwezen worden naar de verslagen van
de ombudsdiensten. Niets belet evenwel ook voor de gerechtsdeurwaarder een
ombudsdienst op te richten.
De vraag is evenwel of een door de FOD Economie erkende ombudsdienst voor de
gerechtsdeurwaarders wel voldoende kader biedt voor de opvang en regeling van
geschillen met gerechtsdeurwaarders. Voor het WER wordt onder consument verstaan
“iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs, ambachts- of beroepsactiviteit vallen” (WER I.1.2°). Men kan moeilijk spreken van een
relatie tussen een gerechtsdeurwaarder en een consument wanneer het gaat over een
debiteur die uitgewonnen wordt of een huurder of gebruik die uitgezet wordt.
Daartegenover staat dat bij betekeningen of minnelijke invordering wel een dergelijke
relatie kan bestaan tussen de vervolgende partij opdrachtgever en de
gerechtsdeurwaarder.
Het kader van het boek XVI WER is te eng om alle conflicten op te vangen waarmee de
gerechtsdeurwaarder kan geconfronteerd worden in zijn relatie met derden. De
onbevoegdheid om buiten consumentengeschillen op te treden (XVI.25.7°.e) is een
keurslijf waardoor de inrichting van een ombudsdienst voor gerechtsdeurwaarders zijn
doel voorbijschiet in gevallen van uitwinning en uitzetting.
De schorsing van de invorderingsprocedures (XVI.18.§ 2.) kan bij uitwinning en uitzetting
juist het conflict verdiepen in plaats van de ruimte te creëren om het op te lossen. De
enige oplossing daarvoor is een ombudsdienst met dubbele functie in te richten, waarbij
voor de consumentengeschillen de weg van boek XVI wordt gevolgd en waarvoor de
andere conflicten een volledig eigen regime ondergaan met bijzondere regels die
rekening houden met de aard van de procedures waarover het conflict gaat en in een
tempo reageert dat daaraan beantwoordt.
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Dit betekent zeer concreet dat de FOD Economie een dergelijke “Janus-regeling”
aanvaardt en de ombudsdienst een erkenning krijgt van de Minister van Justitie voor
aangelegenheden die buiten de consumentenombudsdienst vallen.
De invoering van dergelijke duale verplichte regeling vereist alleszins geen wetgevende
tussenkomst om de ombudsdienst voor gerechtsdeurwaarders de bemiddelende taak toe
te kennen voor aangelegenheden die niet beheerst worden door BoeK XVI. De Nationale
Kamer moet hierop niet wachten en kan voor deze specifieke ombudsdienst zelf al
initiatieven ontwikkelen.
Verschillende ombudsdiensten bestaan al geruime tijd en werden opgericht voor de
invoering van boek XVI. De Nationale Kamer kan zich daarbij best laten leiden door de
beginselen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid zoals die opgelegd worden door de
Europese richtlijn en boek XVI. Als in afwachting van een mogelijke wettelijke regeling de
erkenning van de ombudsdienst niet kan bekomen worden in het kader van boek XVI is
het misschien beter de algemene bevoegdheid van de consumentenombudsdienst te
ondergaan voor de consumentenconflicten maar alleszins de ombudsdienst voor derden
al in te richten met een eigen reglementering die aangepast aan de aard van de conflicten
en procedures.

Voorstellen
Op bestuursniveau moet rekening gehouden worden met het groot aantal kandidaatgerechtsdeurwaarders. Een proportionele vertegenwoordiging in de instellingen is
aangewezen en indien dit kan verwezenlijkt worden door een huishoudelijk reglement
kan dit snel gerealiseerd worden. De omvang van bestuursraden kan best herzien worden
in functie van de omvang van het korps.
De benoemingscommissies moeten de mogelijkheid krijgen het groot aantal kandidaten
voor vacatures te herleiden zodat de klemtonen in de selectie beter kunnen verlegd
worden. Hierbij moet zeker tijdig uitgezocht worden hoe de confrontatie tussen recent
benoemde kandidaat-gerechtsdeurwaarders en de kandidaten die in 2014 of vroeger
werden benoemd kan opgevangen worden.
Er dient een ombudsdienst opgericht worden in het kader van boek XVI WER. Als dit niet
gebeurt bestaat de kans dat de technisch specifieke conflicten zullen moeten opgelost
worden door de consumentenombudsdienst. Vermits ook debiteurs of huurders, die geen
consument zijn in de zin van het WER, zich tot een ombudsdienst moeten kunnen
wenden zal een creatieve oplossing ervoor moeten zorgen dat de ombudsdienst voor de
consument die dient erkend te worden door de FOD Economie ook aanvaardbaar is voor
noden die eerder behoren tot het domein van de FOD Justitie.
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Steekkaart nr 20

Tucht
Samenvatting

Door het wetgevend ingrijpen van 2014 werd de tuchtprocedure voor de
gerechtsdeurwaarders in positieve zin structureel hervormd.
Het onderscheid tussen hoge en lage tuchtstraffen en de bevoegdheid van de rechtbank
van eerste aanleg voor de hoge tuchtstraffen werd wel behouden.
De tuchtcommissies zetelen onder voorzitterschap van een magistraat, en naargelang de
wijze van inleiding, wordt de commissie in werking gesteld op initiatief van de
arrondissementele of de Nationale Kamer. Er is ook plaats voor vervolging op vraag van
derden.
De inleiding na onderzoek door de arrondissementskamer, met in sommige gevallen
verhaal en initiatief op het niveau van de Nationale Kamer neigt tot corporatisme en is vrij
stroef. Dit zou kunnen opgevangen worden door het oprichten van een onderzoekscel.
Als een volledige wijziging van de procedure aan bod komt, is het aangewezen aan te
sluiten bij een tendens, die ook in andere beroepsgroepen bestaat, om te streven naar
echte tuchtrechtbank met een uniforme structuur voor alle juridische beroepen. Deze
tuchtrechtbank kan dan ook zeer ruime mogelijkheden van sanctionering hebben zodat
het onderscheid tussen hogere en lagere tuchtstraffen kan opgeheven worden.
UITEENZETTING.

Vaststellingen

Bij de aanpassing van de tuchtrechtspleging voor gerechtsdeurwaarders werd een grote
stap gezet om het corporatisme te doorbreken en structuren die nog dateerden uit de
19de eeuw te verlaten.
Voordien werd de lagere tuchtstraffen opgelegd door de arrondissementskamers waarin
alleen gerechtsdeurwaarders zetelden. De hogere tuchtstraffen werden door de
rechtbank van eerste aanleg opgelegd.
Het onderscheid tussen lagere en hogere tuchtstraffen is behouden gebleven, evenals de
bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg voor de hogere tuchtstraffen.
De grote nieuwigheid is de oprichting van tuchtcommissies in het rechtsgebied van elk
hof van beroep.
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De tuchtcommissie wordt voorgezeten door een magistraat en is voor het overige
samengesteld uit twee gerechtsdeurwaarders en een extern lid. Er werden opmerkelijke
stappen vooruit gezet niet enkel door de inrichting van tuchtcommissies maar ook door
de plaats die een klager in de procedure krijgt.
De inleiding van een tuchtzaak verloopt op het eerste gezicht vrij stroef: een eerste
onderzoek gebeurt door de arrondissementskamer die kan verwijzen naar de
tuchtcommissie.
Indien de arrondissementskamer niet verwijst kan de zaak toch ingeleid worden door de
procureur des Konings, de verslaggever van de Nationale Kamer of de klager zelf.
Door deze tweetrapsprocedure met de mogelijkheid voor klager, procureur of Nationale
Kamer om in te grijpen wordt het corporatisme doorbroken zonder dat de voordelen van
de analyse door de beroepsgroep zelf verloren gaat.
De rechten van zowel de klager, het korps en de betichte gerechtsdeurwaarder worden
voldoende gewaarborgd door de procedure in 1ste aanleg en beroep.
De rechten van de verdediging worden voldoende gerespecteerd voor zover men
aanvaardt dat de wijze van inleiding enkel de waarde heeft van een advies om de zaak in
behandeling te nemen en de behandeling ten gronde met inbegrip van het onderzoek
volledig op het niveau van de tuchtcommissie gebeurt.
Men zou de rol van de arrondissementskamer en de Nationale Kamer kunnen
interpreteren als de uitoefening van de bevoegdheid die deze instellingen werd
toegekend om te waken over orde en tucht. Voor de Nationale Kamer is daaraan
toegevoegd te waken over de eenvormigheid van de tucht. Deze laatste bepaling is toch
engszins verbazend omdat de tuchtcommissie een hoge graad van onafhankelijkheid
moet behouden tegenover de Nationale Kamer om corporatistische reflexen te weren. De
tuchtrechter moet onafhankelijk kunnen oordelen en zal in zijn oordeel de
maatschappelijke evoluties noodzakelijkerwijze moeten volgen. Deontologische normen
kunnen een leidraad zijn en een deontologische code is daarbij het beste hulpmiddel
maar de tuchtrechter moet rekening houden met het dynamisch karakter van
deontologie: wat vandaag als onaanvaardbaar wordt beschouwd is morgen misschien de
algemene regel.
Het is daarom aangewezen de teksten te herschrijven en de bewakingsopdracht van de
arrondissementskamer en de Nationale Kamer te herdenken. Bij de opstelling van de
teksten voor de hervorming van 2014 werd misschien iets te gemakkelijk teruggegrepen
naar de vroegere opsomming van bevoegdheden waarbij de tuchtrechtspraak in handen
was van de Kamers die daardoor effectief de rol van waakhond konden invullen.
De inleiding door een arrondissementskamer of de Nationale Kamer impliceert een
beraadslaging van een relatief groot college alleen maar om te beslissen of de
tuchtcommissie de zaak in behandeling moet nemen of niet.
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Telkens hoofdzakelijk enkel de belangen van het korps zoals de waardige uitoefening van
het ambt in het gedrang worden gebracht is de kans kleiner dat de Procureur des
Konings of een klager een schending van de tucht zullen aanbrengen bij de
tuchtcommissie.
Juist in die gevallen wordt dan een beraadslaging georganiseerd die vooruitloopt op de
uitspraak van de tuchtcommissie die juist moet oordelen over de zwaarwichtigheid van
de feiten. De bedoeling was misschien goed door een filter te voorzien die moet
verhinderen dat de tuchtcommissie zich moet buigen over een dossier dat onvolledig is,
foutief opgestart werd of zelfs niet in aanmerking kan komen voor vervolging, maar de
beoordeling van dit gegeven door het korps zelf neigt naar een te beschermend
corporatisme en biedt geen garantie op grondig onderzoek.
Dit zou kunnen opgevangen worden door een verhoogde motiveringsplicht, die moet
blijken uit het dossier dat overgemaakt wordt aan de tuchtcommissie zodat een beslissing
meer waarde heeft dan het resultaat van een stemming meerderheid tegen minderheid.
Een alternatief, dat ook in het verslag door meesters P.Henry en P. Hofströssler voorzien
wordt, is de oprichting van een bijzondere commissie of een onderzoekscel die het
dossier samenstelt en handelt als een commissie van toezicht die alle klachten
centraliseert. Rekening houdend met de relatief kleine omvang van de beroepsgroep zou
een dergelijke cel per arrondissement kunnen samengesteld zijn uit de syndicus
(voorzitter van de raad) en twee leden van de raad, die evenwel in de cel onafhankelijk
van de raad werken. Een dergelijke benadering onderlijnt bovendien het gezag van de
syndicus, maar laat iedere echte beoordeling over aan de tuchtcommissie.
Mogelijk kan hier ook de brug gelegd worden naar de onderzoeken die de ombudsman
voert wanneer deze twijfelt of een buitengerechtelijke bemiddeling mogelijk is of
wanneer deze geconfronteerd wordt met flagrante schending van de deontologie.
Indien geen andere initiatieven op het vlak van tuchtrecht worden genomen, zou een
dergelijke aanpassing van de wettekst een volgende stap kunnen zijn in een
modernisering van het tuchtrecht.
De professionalisering van de tuchtrechtspraak vraagt misschien meer dan enkel maar de
aanpassing van enkele teksten. De verschillende juridische beroepen hebben op dit
ogenblik
ieder een eigen procedure met telkens verschillende vormen van
vooronderzoek of inleiding. Het formalisme kan dan een valkuil worden waarin de
procedure strandt op procedurefouten of schending van rechten van de verdediging of de
slachtoffers.
Voor een relatief kleine beroepsgroep zoals de gerechtsdeurwaarders is het voorstel om
een tuchtrechtbank, waarin naast de beroepsrechter, ook een of meerdere leden van de
betrokken beroepsgroep zetelen aanlokkelijk. De combinatie van de oprichting van een
dergelijke rechtbank en een eenvormige basisprocedure biedt het perfecte kader voor
professionalisering.
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Zowel intern voor de leden het korps en als extern voor de burger wordt de objectiviteit,
die nu dikwijls omwille van de beslotenheid binnen de beroepsgroepen in vraag wordt
gesteld, is met een dergelijke hervorming zeker gediend.
In het verslag over de toekomst van het advocatenberoep, binnen de juridische beroepen
de grootste groep, wordt deze piste ook bewandeld.
Voor iedere beroepsgroep, dus ook voor de gerechtsdeurwaarders, zal dan een cel
moeten ingericht worden die het specifiek voorafgaand onderzoek ten laste kan nemen.
Als men de stap kan zetten naar een echte tuchtrechtbank wordt het behoud van het
onderscheid tussen hogere en lagere tuchtstraffen overbodig. Een echte tuchtrechtbank
moet over het volledige arsenaal aan straffen kunnen beschikken.
Dit zal het respect voor de tuchtrechtbank en haar rechtspraak allicht verhogen en de
druk van de mogelijke strenge bestraffing kan alleen maar de handhaving van de tucht
ten goede komen.

Voorstellen

Een echte tuchtrechtbank, samengesteld uit een beroepsrechter en bijzitters, naar het
voorbeeld van de rechtbank van koophandel, biedt een oplossing voor alle juridische
beroepen. Deze rechtbank moet de bevoegdheid krijgen over het volledige arsenaal van
tuchtstraffen, inbegrepen schorsing en afzetting. Het vooronderzoek dient per
arrondissement te gebeuren door een cel met een beperkt aantal leden waaronder de
syndicus. De eigenlijke procedure wordt gevoerd voor de rechtbank.
Indien een dergelijke initiatief niet voldoende volgers heeft is het alleszins aangewezen de
onderzoekscel op te richten om het gebrek aan efficiëntie van de huidige procedure op
te vangen.
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V.

DE GERECHTSDEURWAARDER IN HET DIGITALE TIJDPERK

Steekkaart nr 21

De plaats van de gerechtsdeurwaarder in de
informatisering van de gerechtelijke administratie

Samenvatting
De voorbije 15 jaar rijmt het woord evolutie heel vaak met de woorden innovatie en

informatisering. Ook het gerecht ontsnapt daar niet aan.
Gezien de verzadiging van de hoven en rechtbanken ingevolge de administratieve overlast
en de nood aan besparingen op de begroting ten gunste van de Staat, vinden de
hervormingen met het oog op de informatisering van het gerecht zowat overal in Europa
algemene ingang. In Frankrijk stelde de Garde des Sceaux, Nicole Belloubet, op 20 april
2018 haar project voor de hervorming van het gerecht voor.
In België heeft onze Minister van Justitie talloze hervormingsprojecten opgezet en op 25
oktober 2017 zijn visie op de “Court of the future” gepubliceerd.
In deze projecten worden soortgelijke doelstellingen nagestreefd: de kosten verminderen,
de proceduretermijnen verkorten en de communicatie tussen de gerechtelijke spelers
verbeteren. Telkens lijkt de oplossing voor de hand te liggen: alle fasen van het proces
informatiseren.
In het kader van deze toenemende informatisering is het cruciaal om steeds het respect
voor het eerlijke proces220 in het achterhoofd te houden en een volledige ontmenselijking
van het gerecht te vermijden.
In deze context speelt de gerechtsdeurwaarder in zijn hoedanigheid van openbaar en
ministerieel ambtenaar een cruciale rol, wegens zijn bijzondere positie gedurende het
hele proces, zowel ervoor als erna. Hij fungeert als een natuurlijke schakel tussen de
gerechtelijke spelers (rechters, magistraten, griffiers, advocaten ...) en de rechtzoekende.
Als gesprekspartner en tussenpersoon verstrekt hij neutraal en onpartijdig informatie,
advies en uitleg aan de partijen, in zijn streven naar een oplossing die van nature
tegenovergestelde belangen kan verzoenen.
Wegens dit bijzondere statuut moet de gerechtsdeurwaarder uit het digitale middelen
putten die hem in staat stellen zich voortdurend aan de samenleving aan te passen en
daarbij de kwaliteit van de verleende openbare dienst te waarborgen en zelfs de
intrinsieke meerwaarde van zijn functie te versterken.

220

Niet alle rechtzoekenden hebben toegang tot de nieuwe technologieën.
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Hoe kunnen we dit evenwicht realiseren en tegelijk bijdragen tot een modernere werking
van het Gerecht?
De nieuwe administratieve procedure voor de invordering van onbetwiste schulden (B2B
– artikelen 1394/20 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek) en de invoering van de
nieuwe elektronische betekeningswijze zijn een eerste stap in de goede richting.
Deze twee concrete modaliteiten dragen bij tot de vermindering van de administratieve
overlast van de hoven en rechtbanken, zorgen voor een aanzienlijke besparing van tijd en
kosten en vergemakkelijken de communicatie tussen de spelers van het proces, terwijl
het respect voor de rechten van de partijen gewaarborgd blijft.
Er zijn vijf nieuwe mogelijke oplossingen voorgesteld:
1. CRGA221: bewaring van alle door de gerechtsdeurwaarder opgestelde en
ondertekende akten in een centraal register op een digitale drager, voor een
grotere transparantie van de gegevens en een vlottere toegang voor alle bevoegde
personen.
2. Inleiding van een geding: centralisatie van alle stukken die een geding inleiden op
een platform dat toegankelijk is voor alle spelers van het Gerecht. Dit zou de
toegang tot het Gerecht vergemakkelijken, de griffies bevrijden van de
oproepingstaken, het inschrijven op de rol informatiseren en de mogelijkheid
bieden om uitspraak te doen zonder hoorzitting indien de partijen akkoord gaan.
Daarbij zou de rechtszekerheid gewaarborgd zijn dankzij de tussenkomst van de
gerechtsdeurwaarder.
3. Centraal Solvabiliteitsbestand: evolutie van het Centrale bestand van berichten
van beslag naar een Centraal solvabiliteitsbestand dat meer vermogensgegevens
bevat, opdat de gerechtsdeurwaarder zijn rol van bemiddelaar zou kunnen
optimaliseren dankzij een objectief en volledig beeld van de solvabiliteitstoestand
van de schuldenaar, om naar een rationalisering van de invorderingsprocedures te
gaan.
4. Blockchain: gebruik van de nieuwe “blockchain”-technologie die de
gerechtsdeurwaarder als vertrouwde derde partij (“orakel”) positioneert; hij kan
het aanspreekpunt worden tussen de blockchain en de buitenwereld (nieuwe
dienst voor de maatschappij).
5. Elektronische openbare verkoop: informatisering van de openbare verkoop van
roerende goederen, die de zichtbaarheid en het succes van de verkopen verhoogt
dankzij de internettechnologie, wat alle partijen ten goede komt.

221

Centraal register van gedematerialiseerde akten.
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De gerechtsdeurwaarder moet erop toezien dat hij, dankzij de nieuwe technologieën,
een manier vindt om de kwaliteit van de verleende openbare dienst te versterken.

UITEENZETTING
1. Het gebruik van digitale middelen door de gerechtsdeurwaarder, ten dienste van
de maatschappij
De informatisering is geen nieuw samenlevingsfenomeen, maar de rol ervan is de laatste
jaren sterk toegenomen. Dit kan vooral worden verklaard door de explosie van
beschikbare digitale gegevens en computerapplicaties die ze verwerken, onder invloed
van het internet dat zich almaar sneller verspreidt.
De manier waarop burgers, organisaties en overheden met elkaar communiceren, is nu
eenmaal volop aan het veranderen. Nieuwe communicatiekanalen zorgen voor een
vrijwel onmiddellijke overbrenging van berichten dankzij het digitale formaat, terwijl de
computerapplicatie bijhoudt wie het bericht heeft gezien en wanneer. De rechtszekerheid
die de gerechtsdeurwaarder biedt, wordt dus bedreigd door de technische mogelijkheid
dat een computerapplicatie het autonoom kan doen.
Dat betekent echter niet dat de rol van de gerechtsdeurwaarder voorbijgestreefd is. Hij is
niet alleen de persoon die de boodschap overbrengt, maar ook (en vooral) degene die de
afgeleverde boodschap verduidelijkt en uitlegt.
In het kader van deze bijdrage is de positie van de gerechtsdeurwaarder als
vertegenwoordiger van de overheid fundamenteel. Als onafhankelijk medewerker van het
Gerecht voert de gerechtsdeurwaarder specifieke taken uit die onder de publieke functie
vallen.
De gerechtsdeurwaarder heeft als voornaamste opdracht de rechtszekerheid en de
gelijkheid tussen partijen te waarborgen. De wetgever heeft bijzonder belang gehecht aan
het daadwerkelijk bereiken van de betekende partij, door een openbare ambtenaar aan
te stellen die erop moet toezien dat de informatie met betrekking tot een gerechtelijke
procedure effectief bij deze persoon terecht komt. Zijn optreden stelt de burger in staat
zich ervan te vergewissen dat zijn rechten worden gerespecteerd en uitgeoefend.
De gerechtsdeurwaarder bevindt zich in het hart van de gerechtelijke procedure, zowel
ervoor, bij de inleiding ervan, als erna wanneer de uitgesproken beslissing ten uitvoer
wordt gelegd. Zo heeft hij van de overheid een perceel gekregen en fungeert hij als
centraal aanspreekpunt tussen alle tussenpersonen van het proces, van de eiser tot de
verweerder over de magistraat, de griffier of de advocaat van de betrokken partijen. Als
leverancier van informatie aan de rechtzoekende heeft hij ook als opdracht de
afgeleverde boodschap uit te leggen en de rol van bemiddelaar tussen de partijen te
spelen.
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Kortom, de gerechtsdeurwaarder is een dienstverlener die optreedt voor de overheid, en
meer specifiek de gerechtelijke overheid. De overdracht van juridische informatie, met de
rechtszekerheid die daaraan vasthangt, is per definitie een dienst die wordt verleend voor
rekening van de overheid. De vraag die zich stelt, is hoe de nieuwe technologieën kunnen
bijdragen tot een betere kwaliteit van de dienstverlening.
Er is echter geen sprake van dat deze technologieën de rol van bemiddelaar en
informatieverstrekker uitwissen. Deze wordt vandaag almaar belangrijker en vereist dat
de gerechtsdeurwaarder daadwerkelijk in contact treedt met de betrokken personen. In
die zin moet een nieuw evenwicht worden gezocht, om niet te vervallen in een
ontmenselijking van het Gerecht.
2. Recente innovaties
Recentelijk tonen twee innovaties dat het gebruik van nieuwe technologie de
gerechtsdeurwaarder kan helpen om enkele van zijn hoofdopdrachten (vooral die van
bemiddelaar en informatieverstrekker) te koppelen aan een moderne en hervormde
Justitie, en de kwaliteit van de dienstverlening als vertegenwoordiger van de overheid te
optimaliseren.
2.1 Procedure voor invordering van onbetwiste geldschulden
Met de introductie van de administratieve procedure voor de invordering van onbetwiste
geldschulden (artikel 1394/20 en volgende Ger. Wb) in juli 2016 werd aangetoond hoe
een nieuwe geïnformatiseerde procedure in grote mate een meerwaarde kon betekenen
voor de opdrachten die de gerechtsdeurwaarder uitvoert.
Deze specifieke invorderingsprocedure voor B2B, gebaseerd op het beginsel van de
omkering van het geschil, laat de rol van informatieverstrekker en bemiddelaar van de
gerechtsdeurwaarder onaangeroerd. Tijdens een eerste formele fase gaat de
gerechtsdeurwaarder namelijk naar de schuldenaar toe en tracht tot een oplossing te
komen. Uit de eerste beschikbare cijfers bij de Nationale Kamer blijkt dat de tussenkomst
van de gerechtsdeurwaarder significant is: in bijna één geval op twee wordt het dossier
opgelost zonder dat een uitvoerbare titel werd gevraagd. De rol van bemiddelaar en
informatieverstrekker van de gerechtsdeurwaarder heeft een cruciaal aandeel in het
succes van deze nieuwe procedure.
De creatie van een computerapplicatie waarborgt namelijk de rechtszekerheid, aangezien
alle nodige gegevens automatisch worden gecontroleerd, zodat de overeenstemming met
de wet onafhankelijk is gewaarborgd.
Het gebruik van nieuwe technologieën gaat nog verder, aangezien alle gegevens worden
bewaard in een centraal register, wat de controle van de toegang en de geregistreerde
gegevens in alle transparantie vergemakkelijkt en beveiligt222.
222

Deze kunnen ook voor statistische en wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt en dat is een
nuttig instrument om de overheden in te lichten over het te voeren beleid.
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Ten slotte maken de digitale handtekening van een aangestelde magistraat en het
opstellen van de uitvoerbare titel langs elektronische weg het mogelijk om tijd en
middelen te besparen ten gunste van belangrijkere taken.
Terwijl de wachttijd voor het verkrijgen van de uitgifte van een vonnis naargelang het
rechtscollege kan oplopen tot 6 maanden, is een termijn van 1 werkdag van toepassing in
de procedure voor de invordering van onbetwiste schuldvorderingen.

2.2 Betekening langs elektronische weg
Een tweede recent voorbeeld dat het hierboven vermelde evenwicht illustreert, betreft
de betekening langs elektronische weg. Opnieuw wordt het evenwicht gevonden tussen
een vorm van communicatie met de burger die aangepast en modern is, zonder de
rechtszekerheid of de rol van bemiddelaar en informatieverstrekker van de
gerechtsdeurwaarder te verzwakken.
Met de elektronische betekening kan de gerechtsdeurwaarder de betekende partij via zijn
computer bereiken en inlichten over de inhoud van de akte die voor haar bestemd is.
De computerapplicatie waarborgt de rechtszekerheid, wat nodig is om van deze nieuwe
werkwijze een volwaardig alternatief voor de klassieke weg te maken. De
computerapplicatie gaat na of de akte wel degelijk voor de bestemmeling bestemd is,
door middel van een automatische verbinding met het rijksregister. Bovendien ziet de
applicatie toe op de strikte naleving van de termijnen en de beveiliging en registratie van
de verstrekte gegevens.
Deze nieuwe betekeningswijze heeft de voornaamste opdrachten van de
gerechtsdeurwaarder niet verhuld. Zo heeft de gerechtsdeurwaarder de keuze om,
afhankelijk van het geval, te kiezen of hij al dan niet gebruikmaakt van de elektronische
betekening. In sommige gevallen zal de gerechtsdeurwaarder het nodig en opportuun
achten ter plaatse te gaan om zijn rol te vervullen. Hetzelfde geldt indien de elektronische
betekening niet met succes kon worden voltooid.
Deze bijkomende betekeningswijze is bijgevolg een andere, modernere manier van
communiceren, met de rechtszekerheid die eraan vasthangt.
De elektronische betekening beantwoordt voorts aan de visie van de minister van Justitie
op de “Court of the Future”, aangezien elke elektronisch betekende akte onmiddellijk
digitaal beschikbaar is op een platform dat toegankelijk is voor alle bevoegde personen
(magistraat, griffier, partijen in het proces ...). In strafzaken is bovendien voorzien dat het
openbaar ministerie zijn betekeningsverzoeken via het platform aan de
gerechtsdeurwaarder richt. Vervolgens is het heel gemakkelijk om de status van het
betekende dossier op te volgen.
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Voorstellen
Naast deze recente innovaties kan de gerechtsdeurwaarder met digitale technologieën de
organisatie van het Gerecht nog meer diensten verlenen.
1.

CRGA

In het kader van de elektronische betekening zijn de authentieke akten die door een
gerechtsdeurwaarder werden betekend, voortaan digitaal beschikbaar. Hiertoe werd een
speciaal register ingevoerd, het centrale register voor authentieke gedematerialiseerde
akten (CRGA).
Deze digitale beschikbaarheid is zowel geldig voor de elektronisch betekende authentieke
akten als voor de traditioneel betekende akten die vervolgens worden gedigitaliseerd.
Om de doeleinden van dit register uit te breiden, moeten alle authentieke akten van de
gerechtsdeurwaarders in dit centrale register worden verzameld, en niet alleen deze die
werden betekend.
Dat zou ook gelden voor de processen-verbaal van vaststelling op het internet. De
gerechtsdeurwaarder zou bevoegd zijn om een digitaal proces-verbaal op te stellen en
het digitaal te ondertekenen, zodat het origineel van de akte de gedematerialiseerde akte
is. De meeste vaststellingen worden geïllustreerd met foto’s die, eens ze zijn afgedrukt,
snel aan kwaliteit inboeten. De kleur en zelfs het beeld kan worden gewijzigd, zodat de
bewaring van een gedematerialiseerde versie meer waarborgen biedt.
Naast de waarborg van vertrouwelijkheid, integriteit en leesbaarheid van de akten zou de
centrale verzameling van al deze akten de transparantie van de activiteiten van elke
gerechtsdeurwaarder vergroten en toelaten ze te controleren. Bovendien zou ze verlies
van papieren akten (overstroming, brand, diefstal ...) vermijden.
2.

Inleiding van een geding

Naast de digitalisering van de akten van gerechtsdeurwaarders kunnen we overwegen om
nog verder te gaan, door ons te inspireren op de toekomstvisie van de minister van
Justitie.
Het centrale register van gedematerialiseerde authentieke akten, dat een authentieke
bron vormt voor alle betekeningen en betekeningsdossiers, kan worden aangevuld met
alle akten die een geding inleiden (dagvaardingen en verzoekschriften). Dat zou de
toegang tot het Gerecht vereenvoudigen en versnellen.
De gerechtsdeurwaarder, die van nature bevoegd is als wegbereider van een
gerechtelijke procedure, ziet erop toe dat de rechtszekerheid en de bescherming van de
rechten van de partijen gewaarborgd zijn. Zo kan de gerechtsdeurwaarder overgaan tot
de elektronische inschrijving op de rol bij de bevoegde rechtbank. Deze methode zou de
griffies ontlasten van de oproepingstaken en de mogelijkheid bieden om een uitspraak te
doen zonder hoorzitting indien de partijen akkoord gaan, door de gerechtsdeurwaarder
bevestigd via het register.
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De elektronische betekening (juridische waarborg) lijkt het ideale middel om tot een
volledige informatisering te komen, zonder de mogelijkheid van de “klassieke” betekening
weg te nemen, die inherent is aan deze nieuwe soort betekening.
Het gebruik van een centraal register zal het proces voor de aanmaak van dossiers
automatiseren. De gerechtsdeurwaarder moet een datum ingeven die de rechtbank
beschikbaar heeft verklaard, waarna automatisch een dossier wordt geopend bij het
bevoegde rechtscollege, met de vooraf ingevoerde gegevens van de partijen en het
toegekende rolnummer.
Een dergelijk register, verbonden met de andere registers zoals e-deposit, e-box ... zou
een enorme vooruitgang betekenen in het kader van de modernisering van Justitie. Zo
krijgt het elektronische gerechtelijke dossier waarvan de minister droomt, een concrete
vorm die vlot toegankelijk en raadpleegbaar is voor elke bevoegde persoon 223.
3.

Centraal solvabiliteitsbestand

Naast de nieuwe databases stelt zich de vraag of de procedures die de
gerechtsdeurwaarder inleidt en opvolgt, nuttig zijn, aangezien de inleiding van een
procedure voor de hoven en rechtbanken niet altijd aangewezen is.
De nieuwe administratieve procedure voor de invordering van onbetwiste geldschulden is
een oplossing; bemiddeling is een andere piste.
Hierbij voert de gerechtsdeurwaarder zijn opdracht als onpartijdig bemiddelaar uit. Hij is
het best geplaatst om efficiënt advies te verstrekken aan beide partijen die per definitie
uiteenlopende belangen hebben. Het is namelijk zo dat de gerechtsdeurwaarder in geval
van onvermogen van de schuldenaar, de schuldeiser alleen kan afraden om een
invorderingsprocedure te starten.
Om hem te helpen, werd het centrale bestand van de berichten van beslag, delegatie,
overdracht en collectieve schuldbemiddeling gecreëerd. Het concept van het centrale
bestand (authentieke bron) waarin berichten worden opgeslagen die het mogelijk maken
om de solvabiliteitstoestand van een schuldenaar te beoordelen, blijft uniek.
Deze database zou nog efficiënter worden als ze nog meer relevante gegevens bevat.
We denken aan huurschulden, kredietschulden, onbetaalde facturen, faillissementen of
elke andere indicatie die van grote financiële problemen kan getuigen.
Het centrale bestand zou het Centrale solvabiliteitsbestand worden en dus de
onbetwistbare databank voor de beoordeling van de solvabiliteit.
Wanneer hij objectief en ten volle de financiële en vermogenssituatie van de schuldenaar
kan beoordelen, kan de gerechtsdeurwaarder zijn informatie- en adviesplicht bij de
schuldeiser optimaal vervullen, zodat die de meest geschikte invorderingsprocedure kiest,
betalingsfaciliteiten aanvaardt of een nutteloze procedure vermijdt.
223

Bijvoorbeeld een beslagrechter in beroep.
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Dat beantwoordt bovendien aan de richtsnoeren betreffende de tenuitvoerlegging van de
rechterlijke beslissingen, die op 17 september in Straatsburg werden goedgekeurd door
de CEPEJ224. In deze richtsnoeren (die door België werden geratificeerd) wordt aan de
lidstaten gevraagd het nodige te doen opdat de ten uitvoer leggende beambte in staat is
de kosten van de tenuitvoerlegging te voorzien en de evenredigheid van de
tenuitvoerlegging ten opzichte van deze kosten te waarborgen.
Daartoe wordt elke lidstaat verzocht ervoor te zorgen dat de gerechtsdeurwaarder over
een snelle en rechtstreekse toegang tot de vermogensgegevens van de verweerder
beschikt via een beveiligde en goed omkaderde toegang.
4.

Blockchain als partner

Als we het hebben over nieuwe technologieën, kunnen we niet voorbij aan de
“blockchain” (= “blokketen”) en de invloed die deze kan hebben op de werking van de
gerechtsdeurwaarder. Hoewel het voorbarig is met zekerheid uit te weiden over de rol
die de gerechtsdeurwaarder in de blockchain zal kunnen spelen, zou die wel een echte
dagelijkse partner voor de gerechtsdeurwaarder moeten vormen.
Blockchain is een innovatieve technologie die, via het delen van gegevens tussen alle
deelnemers in een bepaald systeem, een gedeelde waarheid vormt.
Op moment T, dat vooraf zal zijn gedefinieerd, verzamelt het orakel de gevraagde
gegevens en geeft ze manueel in de blockchain in (= gedecentraliseerd register) op de
plaats die eraan is toegewezen.
Elke overdracht van informatie of ingegeven informatie is transparant en beveiligd,
zonder controleorgaan. De blockchain-technologie biedt bovendien de mogelijkheid om
de uitvoering van akkoorden te programmeren, wanneer een dergelijke gelegenheid zich
voordoet. Dat noemen we “Smart Contracts”. Een gevolg van deze “Smart Contracts” is
dat in de praktijk geen enkel conflict kan opduiken over de uitvoering van de akkoorden.
De gedeelde waarheid is echter alleen van toepassing op de partijen die door een
blockchain met elkaar zijn verbonden.
Gezien de specifieke kenmerken van de blockchain opperen sommige dat deze de
vertrouwde derde partij (= controlerende derde partij) kan vervangen. Dat lijkt
onmogelijk zonder tussenkomst van de wetgever. De openbare ambtenaar (een notaris of
gerechtsdeurwaarder), die een perceel van de publieke overheid bezit, is in die optiek de
enige die de transactie of de inhoud van de akte kan authentificeren. Bovendien heeft hij
de plicht om de betrokken partijen te informeren, te adviseren en uitleg te verschaffen.
Dat kan een computersysteem niet zonder de rechtszekerheid te schaden.
Het kan zelfs zijn dat de blockchain de gerechtsdeurwaarder meer zal nodig hebben dan
omgekeerd, met name als “orakel”. Door de waarachtigheid van de gegevens te
waarborgen bij hun ingave in de blockchain (= orakel), neemt de gerechtsdeurwaarder de
224

De Europese Commissie voor Efficiëntie in Justitie (CEPEJ) werd in 2000 opgericht op initiatief van de Europese
ministers van Justitie die waren samengekomen in Londen, en heeft tot doel de kwaliteit en de efficiëntie van de
Europese gerechtelijke systemen te verbeteren en het vertrouwen van de rechtzoekenden in deze systemen te
versterken.
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rol op zich van vertrouwde derde partij, als tussenpersoon tussen de blockchain en de
buitenwereld. De gerechtsdeurwaarder kan als het ware getuigen van de oorsprong van
de akte of de integriteit van de inhoud van een akte op een bepaalde datum. Dankzij deze
juridische foto van de aanwezigheid van de gegevens bij akte van een
gerechtsdeurwaarder, zouden de rechten en belangen van de betrokken partijen
gevrijwaard blijven (bewijskracht).
Momenteel moeten we bescheiden blijven in onze denkoefening over de opkomst van de
blockchain. Aangezien de technologische vooruitgang, net zoals het internet nog niet zo
lang geleden, onomkeerbaar is, zal het beroep eens te meer moeten proberen zich aan te
passen, terwijl de kwaliteit van de openbare dienst die de samenleving van de
gerechtsdeurwaarder verwacht, gewaarborgd moet blijven.

5.

Elektronische openbare verkoop

De klassieke openbare verkopen van roerende goederen bereiken vandaag helaas slechts
een klein deel van de samenleving (professionals), dat gewend is zich naar de
verkoopzalen te begeven. De gewone burger is heel vaak niet op de hoogte van deze
verkopen of kan zich eenvoudigweg niet vrijmaken op de dag van de verkoop.
Het concept van de verkoop op afstand lijkt tegenwoordig al goed ingeburgerd.
“E-commerce” zou eind 2016 in Europa goed geweest zijn voor bijna 500 miljard euro. In
België had in 2017 60 % van de Belgische consumenten ten minste één onlinebestelling
gedaan. De samenleving geraakt elke dag meer en meer vertrouwd met het internet.
In weerwil van deze evolutie is de gerechtsdeurwaarder, wanneer hij overgaat tot een
verkoop van roerende goederen, nog steeds verplicht een verzoekschrift in te dienen bij
de beslagrechter als hij via het internet wil verkopen. Dit is een zware en tijdrovende
procedure.
In het kader van de modernisering en informatisering van justitie zou de
gerechtsdeurwaarder in staat moeten zijn om op eigen verantwoordelijkheid deze
gerechtelijke openbare verkoop van roerende goederen elektronisch te organiseren. Hij
zou ook over de middelen moeten beschikken om een goede communicatie over dit soort
verkoop te garanderen.
Met de onlineverkoop zou hij een veel ruimer publiek kunnen bereiken, omdat personen
die mogelijk geïnteresseerd zijn, gemakkelijker deelnemen aan deze verkopen buiten de
kantooruren. Het lijdt geen twijfel dat dit een toename van het aantal potentiële kopers
en dus een verhoging van de verkoopprijzen met zich zal brengen.
Bij deze methode geniet bovendien elektronische betaling de voorkeur, wat de efficiëntie
van de openbare verkopen zou versterken en de administratieve beslommeringen
verlichten.
De notarissen hebben dat goed begrepen en onlangs hun platform “Biddit” gelanceerd,
waarop potentiële kopers online kunnen bieden.
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De openbare verkoop van roerende goederen langs elektronische weg zou dus een
bijkomende, moderne en efficiënte verkoopmethode vormen die de opbrengst van de
verkoop verhoogt, en dat is voor alle betrokkenen (schuldenaar, verkopende schuldeiser,
andere schuldeisers) een goede zaak.
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VI.

DE EUROPESE BURGERLIJKE PROCEDURE

Steekkaart nr 22

De gerechtsdeurwaarder
toepassing van de Europese verordeningen

en

de

eenvormige

Samenvatting
De Europese burgerlijke procedure, heeft sedert de Europese raad van Tampere in 1999,
meer en meer belang gekregen in het dagelijks leven van de professionals van het recht,
en eveneens in dat van de rechtsonderhorige.
Sedert 1999, werden er meerdere verordeningen aangenomen door de Europese
wetgever, zoals de (EG) Verordening nr. 1348/2000 inzake de betekening en de
kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in
burgerlijke of in handelszaken, dewelke ingetrokken zal worden en vervangen worden
door de (EG) verordening nr. 1393/2007 en de (EG) verordening nr. 44/2001 van 22
december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, genaamd « Brussel I »,
deze zelf vervangen door de (EU) verordening nr. 1215/2012 van het Europees Parlement
en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning
en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, genaamd «
Brussel Ibis » alsmede de (EG) Verordening nr. 805/2004 tot invoering van een Europese
executoriale titel, de (EG) verordening nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de
Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure, de
(EG) verordening (CE) n° 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli
2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen, de (EU)
verordening nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot
vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op
bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke
en handelszaken te vergemakkelijken.
Ongelukkiglijk genoeg, bij gebrek aan het correct doorvoeren van deze verordeningen in
ons positief binnenlands recht, gebeurt hun toepassing op verschillende wijze, in functie
van de rechtbank voor dewelke de rechtsbeoefenaar of de rechtsonderhorige zich
bevindt. Deze toestand creëert een overvloedige en uiteenlopende rechtspraak, zodat
niemand meer weet hoe deze verordeningen dienen te worden toegepast.
De rechtszekerheid is zwaar in gevaar.
Het komt alsdan gepast voor de Europese verordeningen, rechtstreeks van toepassing op
het Belgisch recht, te verduidelijken, met oog voor het intern recht, zonder te vergeten de
autonome woorden, aanwezig in de verschillende verordeningen, en die hun eigen
Europese definitie hebben overeenkomstig de geldende rechtspraak van het Hof van
justitie van de Europese Unie, op correcte wijze toe te passen.
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UITEENZETTING
Vaststellingen
De Europese verordeningen zijn rechtstreeks van toepassing in ons Belgisch recht, en
dienen alsdan door België toegepast te worden, vanaf hun in werking treden, op risico
voor haar zich veroordeeld te zien door het Hof van Justitie van de Europese Unie.
Men dient anderzijds de rechtsonderhorige de mogelijkheden te geven om op correcte en
efficiënte wijze deze verordeningen te gebruiken, in elk land waar dat deze van
toepassing zijn.
Men dient zich niet enkel te bekommeren om het Hof van Justitie van de Europese Unie,
doch eveneens om het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat in haar beslissing,
zich meer en meer steunt op de richtlijnen van 17 december 2009225 opgesteld door de
Europese Commissie voor efficiëntie in justitie (CEPEJ).
Het handelt alsdan, bij het invoeren van deze verordeningen, om de noodzakelijke
instrumenten te geven aan zowel de schuldeiser als aan de schuldenaar, teneinde hen toe
te laten probleemloos van deze gebruik te maken, hetgeen thans niet het geval is.
Deze richtlijnen hebben de « guide des bonnes pratiques en matière d’exécution des
décisions de justice » voortgebracht, die door de CEPEJ aangenomen werd in datum van
10 december 2015.
Deze gids is een concreet instrument dat ter beschikking gesteld wordt van de lidstaten
die op zoek waren om de uitvoering van de beslissingen van het gerecht te optimaliseren,
in een strikt respect van de principes die beloofd waren door de Raad van Europa en die
verankerd zijn in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

a. Geen enkele rechtshandhavingswet in België
In tegenstelling tot onze buurlanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk, …) blijft België in
gebreke inzake rechtshandhavingswetten voor de verschillende Europese verordeningen.
Na twee mislukte pogingen voor de Europese executoriale titel226 ((EG) verordening n°
805/2004) in 2008 en in 2011, hebben wij thans een wetsontwerp dat de toepassing
toelaat van de (EU) verordening n° 655/2014, betreffende het Europees bevel tot
conservatoir beslag227.

225Ziehttps://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=1565157&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&-

BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679&direct=true.
226 Zie Parl. Doc., kam._ Repr., DOC 50 1646/001, http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/50/1646/50K1646001.pdf.
227 Zie Wetsontwerp houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve
vormen van geschillenoplossing, Doc., kam., 2017-2018, 2919/001.

147

DE MODERNISERING VAN DE FUNCTIE VAN GERECHTSDEURWAARDER

Wij kunnen slechts hopen dat deze wet snel in werking treedt, daar de verordening sedert
18 januari 2017 eveneens in België van toepassing is.
Dit gebrek aan rechtshandhaving van de Europese Verordeningen in het Belgisch recht,
betekent voor België het risico zich door het HJEU te zien veroordelen.

b. Autonome definitie van de woorden die gebruikt worden in de verordeningen
In het Belgisch recht, gebruiken wij juridische termen die elke practicus van het recht
geleerd heeft tijdens zijn universitaire opleiding, en die in de loop der jaren evolueren in
functie van de rechtsleer en de rechtspraak.
Verliezen we ook niet uit het oog dat dezelfde woorden kunnen teruggevonden in de
Europese verordeningen. Het risico dezelfde termen terug te vinden op nationaal en op
Europees vlak, ligt vooral in hun betekenis in de respectievelijke contexten (Europees of
nationaal).
Sedert meerdere jaren, geeft het Hof van Justitie van de Europse Unie aan dat de termen
die gebruikt worden in de Europese verordeningen, hun eigen betekenis hebben, die kan
afwijken van de betekenis als daaraan gegeven door de Lidstaten.
Het komt dus gepast voor om niet enkel te zorgen voor de rechtshandhaving van de
Europese verordeningen in het Belgisch recht, doch eveneens de termen te interpreteren
die daarin hernomen zijn, in de wetten die zorgen voor de rechtshandhaving van de
verordeningen, in de betekenis als aan deze termen gegeven door de Europese wetgever.
Anders gezegd, komt het erop neer het interne recht soepeler en preciezer toe te passen,
« in de mate van het mogelijke, op een manier die toelaat daarvan de conformiteit te
verzekeren met het Europees recht »228.
Thans, trachten de rechters en de practici van het recht de termen te interpreteren naar
de maatstaf van het Belgisch recht en niet naar deze van het Europees recht, hetgeen
voor België een bedreiging met zich meebrengt op een veroordeling door het Hof van
justitie van de Europese Unie, en hetgeen schaadt aan de efficiëntie van de toepassing
van de Europese verordeningen in het Belgisch recht.
Zoals aangegeven door het Hof van Justitie van de Europese Unie, dient men de voorkeur
te geven aan een oplossing van een autonome en eenvormige interpretatie van het recht
van de Europese Unie, dewelke dient gezocht te worden rekening houdend met de
context van de kwestige bepalen en het doel als beoogd door de Europese verordening in
kwestie229.

228

Zie M.-E. STORME, « De verhouding tussen de Europese procesrechtelijke verordeningen (in het bijzonder geringe
vorderingen) en het interne Belgische procesrecht », Ius & Actores, 2009, blz. 30 et 31.
229 Arrest HVJ-EU (3e kam.) 16 juni 2016, bijz. punt 36.
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Men kan zich niet inbeelden dat men naar de - zevenentwintig230 – nationale wetgevingen
dient te verwijzen om de betekenis te vatten van de termen die gebruikt worden in de
Europese verordeningen.
Enkele voorbeelden van autonome begrippen:







« onbetwiste schuldvordering » ;
« uitgifte » ;
« overmacht » ;
« uitzonderlijke omstandigheid » ;
« consument » ;
….

Het komt er voor elk van deze termen op aan om, hetzij in de verordening, hetzij in de
voorbereidende werken, hetzij in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese
Unie, te zoeken hetgeen de Europese wetgever heeft willen zeggen. Het komt erop aan
zich op het Europees niveau te zetten en de nationale terminologie los te laten.
c. Decentralisatie
De Europese verordeningen in de Europese burgerlijke procedure, hebben betrekking op
alle Lidstaten van de EU. Het dient alsdan voor elke burger mogelijk te zijn om een zaak in
te leiden voor een Belgische rechtbank, en dit op een efficiënte wijze te kunnen doen.
De rechtsonderhorige dient te weten tot welke rechtbank hij zich dient te wenden.
In België geldt (in de mededelingen als door België gedaan aan de Commissie) het
systeem van de decentralisatie.
Deze decentralisatie houdt in dat een rechtsonderhorige van een ander EU-land, op
voorhand dient te weten voor welke rechtbank hij zijn formulier dient in de leiden,
hetgeen voor deze laatste omzeggens onmogelijk te bepalen is.
Sommige landen231 hebben geopteerd voor het centraliseren van de Europese procedures
bij één enkele rechtbank.
Het is belangrijk te onderlijnen dat de Europese procedures, voor het merendeel,
schriftelijke procedures zijn en dat in dat geval, een decentralisatie noch nodig, noch
wenselijk is om deze procedure efficiënt te maken.

230

Tot op heden, is de (EG) Verordening n°805/2004 inderdaad van toepassing in alle Lidstaten van de Europese Unie,
met uitzondering van Denemarken.
231
Bijvoorbeeld voor wat betreft het Europese betalingsbevel, zijn bevoegd :
- voor gans Duitsland: de kantonrechtbank (Amtsgericht) van Berlin-Wedding ;
- voor gans Oostenrijk : de kantonrechtbank voor de handelzaken van Wenen ;
- voor gans Zweden : het nationaal Zweeds agentschap voor de gedwongen invordering ;
- ….
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d. Europese projecten : e-Codex – FAB232 (Find a Bailiff), groepen van
deskundigen
Het behoort niet enkel aan België ervoor te zorgen dat de verordeningen correct van
toepassing zijn in het Belgisch recht, doch het is eveneens belangrijk dat België meegaat
in de Europese projecten, zoals e-Codex, FAB, en op actieve wijze deelneemt aan de
werkzaamheden van de groepen van deskundigen, opgericht in het kader van de
herziening van de Europese verordeningen.233
e. Tot besluit
Het gebrek aan rechtshandhaving en de slechte interpretatie van de Europese termen,
hebben tot gevolg dat de rechtsonderhorige niet kan bepalen hoe zulke verordening dient
te worden toegepast in het Belgisch recht.
Het toepassen van de verordeningen aangaande de Europese executoriale titel (EG n°
805/2004), de Europese betalingsbevelprocedure (EG n° 1896/2006) en de geringe
vorderingen (EG n° 861/2007), verschilt van de ene rechtbank tot de andere, hetgeen een
grote rechtsonzekerheid met zich meebrengt voor de partijen, alsmede een uitblijven van
succes, in het Belgisch recht, van de gezegde verordeningen.
Het gerechtsdeurwaardersambt dient geraadpleegd te worden en dient nog meer
betrokken te worden in de Europese projecten, en in het bijzonder, in de thans
opgerichte werkgroepen.

Voorstellen
1. Rechtshandhavingswetten voorzien die op duidelijke en precieze wijze
beantwoorden aan de voorschriften van de Europese wetgever
1.1 EET-Verordening (805/2004) :
 Het begrip onbetwiste schuldvordering : autonoom begrip234 ;
 De waarmerking van de beslissing als EET, gebeurt door de rechter235 ;
 Aflevering van de EET-waarmerking door de griffie ;
 Vorm van het verzoek om waarmerking aan de rechter236 ;
232

Project Find a Bailiff : www.eubailiff.eu
Het handelt meer bepaald in het project e-Codex, in het kader van de elektronische mededeling, om zeker te zijn van
de hoedanigheid van zowel de verzender als van de bestemmeling van het bericht en er zeker van te zijn dat de inhoud
van het bericht niet gewijzigd werd bij het overmaken ervan.
234 Zie HVJ-EU (3e kam.), 16 juni 2016, zaak C-511/14. (contra : Zie Cass. (1ste kam.), 15 januari 2016, C.14.0566.F.).
235 Het Hof van Justitie heeft zich over deze controverse uitgesproken in datum van 17 december 2015 (HVJ-EU (4de
kam.), 17 december 2015 (Imtech Marine Belgium NV t. Radio Hellenic SA), zaak C-300/14, hier §§ 45 tot 50) duidelijk
beslissnd dat het artikel 6 van de (EG) Verordening n° 805/2004 in die zin dient geïnterpreteerd te worden dat de
waarmerking van een beslissing als Europese executoriale titel, die op elk moment kan gevraagd worden,
voorbehouden dient te worden aan de rechter.
233
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 Minimale normen voor een heronderzoek in uitzonderlijke gevallen ;
 Intrekking237 en rechtzetting238 ;
 Het begrip expeditie : autonoom begrip239.
1.2 Verordening EBB (1896/2006)
 De gerechtsdeurwaarders toelaten een verzoek om een Europees
betalingsbevel in te dienen240 ;
 Exclusief gebruik van formulieren241 ;
 Al dan niet vermelden van bewijzen, bewijzen voegen bij het verzoek242 ;
 Bevoegde overheid voor het betekenen van het betalingsbevel : de
gerechtsdeurwaarder243 ;
 Geen uitgifte nodig, omdat men beschikt over het formulier G.

1.3 Verordening voor geringe vorderingen (861/2007)
 De gerechtsdeurwaarder toelaten om het verzoek in te leiden voor de
bevoegde rechtbank.

1.4 Verordening Brussel Ibis (1215/2012)
 Zie de rechtshandhavingswet in Nederland.

236

De mogelijkheid toelaten om een Europese executoriale titel te vragen middels verzoekschrift, getekend door de
gerechtsdeurwaarder.
237 Er is reden tot intrekking wanneer het duidelijk is dat het bewijs van waarmerking ten onrechte afgeleverd werd,
gelet op de voorwaarden voorzien in onderhavige verordening..
238 Er is reden tot rechtzetting in de gevallen waarin, ingevolge een materiële vergissing, er een verschil is tussen de
beslissing en het bewijs van waarmerking.
239 Zie artikel 20.2 van de Verordening : « 2. . De schuldeiser dient de bevoegde tenuitvoerleggingsautoriteiten van de lidstaat van
tenuitvoerlegging de volgende stukken te verstrekken: a) een afschrift van de beslissing dat aan de nodige voorwaarden voldoet om de
echtheid ervan te kunnen vaststellen; en b) een afschrift van het bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel dat aan de
nodige voorwaarden voldoet om de echtheid ervan te kunnen vaststellen; ». Het handelt natuurlijk niet om de Belgische uitgifte die de
Belgische formule van tenuitvoerlegging vereist .
240 Zie artikel 7.6 en 24 van de verordening;
241 Men stelt vast dat bepaalde rechtbanken Belgische « uitgiftes » blijven afleveren in de toepassing van de Europese verordeningen.
242 Zie K. DOCKERS, « L’injonction de payer européenne », in P. GIELEN en K. DOCKERS, « Procédure civile européenne : état des lieux
en droit belge », Nationale Kamer van de Gerechtsdeurwaarders, Knops Publishing, 2014, blz. 42 ; wij zien hier dat er in Europa twee
bestaande strekkingen tegenover elkaar staan : het model « zonder bewijs » in Noord-Europa (typevoorbeeld : Duitsland) en het
model « per bewijs » dat Zuid-Europa verenigt (typevoorbeeld : Frankrijk). België kiest duidelijk voor de strekking van het model « per
bewijs » terwijl dat de Europese wetgever gekozen heeft voor het model « zonder bewijs ».
243
Zie artikel 12.5 van de verordening. De rechtbanken baseren zich op het begrip kennisgeving om over te gaan tot de Belgische
kennisgeving. Vermits dat wij ons in een eenzijdige Europese procedure bevinden, en dat de verordening spreekt van kennisgeving en
van betekening, is er alsdan, volgens ons, reden om de meest veilige methode voor de rechtsonderhorige te gebruiken.

151

DE MODERNISERING VAN DE FUNCTIE VAN GERECHTSDEURWAARDER

1.5 Verordening Europees bewarend beslag op bankrekeningen (655/2014)
 Stemming van het wetsontwerp lopende ;
 De toegang tot de bankreningen uitbreiden voor de uitvoerende beslagen
onder derden244.

2. Het elektronisch inleiden toelaten van de Europese formulieren, inzonderheid in de
verordening EBB, geringe schuldvorderingen en Europees bewarend beslag op
bankrekeningen ;
3. Op algemene wijze, de Europese termijnen bepalen, naar de maatstaf van het
Belgisch recht ;

4. Het oprichten van een centralisatie van aanvragen voor het inleiden van
procedures, inzonderheid voor het Europees betalingsbevel en de verordening voor
geringe vorderingen ;
5.

Op actieve wijze deelnemen aan de projecten e-Codex, FAB ; hierbij preciseren wij
dat de Nationale Kamer, in dat kader, beschikt over de nodige deskundigheid, daar
zij in haar team, een afgevaardigde voor Europese en internationale zaken heeft,
alsmede een juridische dienst. Niemand twijfelt eraan dat de Nationale Kamer
wenst deel te nemen aan de noodzakelijke werkzaamheden om deze projecten in
toepassing te brengen, voor wat betreft het gerechtsdeurwaardersambt.

6. Het raadplegen van de Nationale Kamer van de gerechtsdeurwaarders :
1. bij het opstellen van de rechtshandhavingswetten ;
2. bij het deelnemen aan de Europese projecten ;
3. bij de vergaderig van deskundigen betreffende het beroep ;
4. bij de procedures van herziening of van het uitwerken van de verordeningen

die betrekking hebben op ons beroep.

244

Om een discriminatie te vermijden tussen de Europese schuldeiser en een nationale schuldeiser.
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VII.

BESLUIT

Doorheen ons verslag, is het ons essentieel gebleken het beroep van
gerechtsdeurwaarder te herzien rond vier basisthema’s : zijn functies, zijn statuut, zijn
bijdrage aan de informatisering van justitie en de rol van bemiddelaar die hij wenst op
zich te nemen voor een grotere interne rechtshandhaving van de Europese
verordeningen, met betrekking tot de burgerlijke procedure.
Het eerste thema heeft getracht de functies van de gerechtsdeurwaarder opnieuw te
bekijken, teneinde een betere dienst te bieden aan de rechtsonderhorigen, waarbij het
handelt om :








hen beter te informeren,
diegenen onder hen die zich in de meest onzekere situatie bevinden, te helpen,
te besparen op nutteloze procedures,
de procedure van de collectieve schuldenregeling te rationaliseren,
het bevorderen van de invoering van alternatieve invorderingsprocedures,
de tenuitvoerlegging van uitvoerbare titels efficiënter en sneller maken,
een gunstige kader creëren voor de bevestiging van de plicht van onpartijdigheid.

Het tweede thema beoogt de statutaire regels aan te scherpen, om van de
gerechtsdeurwaarder een onberispelijke en toekomstgerichte gerechtshelper te maken.
Om dit te doen, worden er meerdere beschouwingen op tafel gelegd :









dient men de toegangsvoorwaarden tot de functie niet te herzien, gelet op de
evoluties in het Europees recht ?
hoe kan men een optimale opleiding waarborgen om de uitoefening van de functie
met de grootste strengheid en de beste professionele ervaring toe te laten ?
is de uitoefening in associatie, niet enkel tussen gerechtsdeurwaarders-titularissen
maar ook met kandidaat-gerechtsdeurwaarders, niet de toekomstoplossing om deze
laatsten een zekerheid te bieden en om een grotere professionalisering toe te staan,
zowel wat betreft hun beschikbaarheid als wat betreft de specialisatie en de verdeling
van hun taken ?
is het opleggen van een leeftijdsgrens, op progressieve wijze en met de daarmee
gepaard gaande overgangsmaatregelen, geen noodzaak om de integratie van de
kandidaat-gerechtsdeurwaarders te bevorderen ?
dient het stelsel van de vervanging niet vervangen te worden door dit van de
associaties
tussen
gerechtsdeurwaarders-titularissen
en
kandidaatgerechtsdeurwaarders, opdat zowel de ene als de andere, op voet van gelijkheid, ten
volle hun functie uitoefenen, ten voordele van de rechtsonderhorigen ?
vereisen de rechtschapenheid van de functie en de bescherming van de
rechtsonderhorigen, een meer geautomatiseerd en omzeggens permanente controle
van de boekhouding van de gerechtsdeurwaarders ?
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zou het niet opportuun zijn, teneinde de regelgevende bevoegdheid van de nationale
Kamer te versterken, om haar bevoegdheden inzake deontologie, de dekking van de
aansprakelijkheid, de permanente vorming, de controle van de boekhouding en de
regeling voor de toegang tot geïnformatiseerde databanken, aan de bekrachtiging
door de Koning te onderwerpen ?
is het niet tijd om, teneinde de verschillende professionele commissies toe te laten
dynamisch te werken, een gelijke vertegenwoordiging tussen gerechtsdeurwaarderstitularissen en kandidaat-gerechtsdeurwaarders in te stellen ?
kan het probleem van het te groot aantal postulanten voor vacant verklaarde
plaatsen, niet opgelost worden door het invoeren van een specifiek stelsel van
associatie tussen de gerechtsdeurwaarders-titularissen en de kandidaatgerechtsdeurwaarders ?
rekening houdend met de bijzonderheden van de functie, vereist het oprichten van
een bemiddelingsdienst geen specifieke bevoegdheid, in de mate waarin men zich
moeilijk kan voorstellen de procedures van de gedwongen tenuitvoerlegging via deze
weg opgeschorst te zien ?
is het niet aangewezen om, voor het transparanter maken van de disciplinaire
procedures, een echte disciplinaire rechtbank op te richten, dewelke een structuur
zou kunnen hebben die gemeen is voor de verschillende juridische beroepen, en in elk
arrondissement, een disciplinaire onderzoekscommissie samengesteld uit de syndicus
en twee leden van de raad van de kamer ?

Het derde thema heeft de plaats van de gerechtsdeurwaarders geëvalueerd in de
digitalisering van de gerechtelijke administratie. Het beroep, dat een pionier was inzake,
met het opstarten van het geïnformatiseerd centraal bestand van berichten van beslag,
delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, is positief met deze
evolutie meegegaan.
Haar uitbreiding vindt men trouwens terug in het centraal register voor de invordering
van onbetwiste geldschulden en de elektronische betekening, verbonden aan het centraal
register gedematerialiseerde authentieke akten van gerechtsdeurwaarders.
Bovenop de voorstellen aangaande de invoering van een elektronische procedure van
openbare verkoop, de uitbreiding van het bestand van de berichten in een centraal
bestand van solvabiliteit en de rol van derde vertrouwenspersoon die de
gerechtsdeurwaarder zou kunnen vertolken in de technologie van de blockchain, zou het
beroep zeer nuttig, ten voordele van de rechtsonderhorigen en van alle gerechtelijke
acteurs, een centraal register van de gedinginleidende akten kunnen uitvoeren en
beheren. Dit register, gekoppeld aan een elektronische agenda, geregeld door de
rechtbanken, zou de gerechtsdeurwaarders toelaten alle taken te vervullen van
oproeping van de partijen op de inleidingszitting, alzo de griffies van werk ontlastend. Het
logisch verlengde van zulk een register zou eveneens toelaten een veralgemeend centraal
bestand van de gerechtelijke beslissingen te organiseren, dat niet enkel een waardevolle
documentaire basis biedt (en verhoopt van lange termijn), doch eveneens de
mogelijkheid om elektronisch uitgiftes af te leveren, voorzien van de formule van
uitvoerbaarheid245.
245

De nationale Kamer heeft reeds een deskundigheid en ervaring inzake, vermits dat in het kader van de procedure
van invordering van onbetwiste geldschulden, de uitgiftes van de gewezen uitvoerbare titels, getekend en afgeleverd
worden vir elektronische weg.
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Tenslotte, heeft het vierde thema gewezen op de noodzaak tot wetgeving, om op
efficiënte wijze de eenvormige toepassing van de Europese verordeningen inzake de
burgerlijke procedure, in de context van grensoverschrijdende geschillen, te waarborgen.
************
Wij hopen dat het resultaat van onze beschouwingen, hierboven aangehaald, mag
bijdragen aan de antwoorden op de vragen die de noodzakelijke evolutie van het beroep,
ten aanzien van een maatschappij in verandering, oproept, en wij zijn er ons van bewust
dat het kritieken zal teweegbrengen, waarvan wij hopen dat ze objectief zullen zijn.
Het is waar dat de ons gestelde termijn, ons niet toegelaten heeft de personaliteiten te
ontmoeten, die wij graag geconfronteerd hadden met onze ideeën. Wij zijn er evenwel
van overtuigd dat deze niet zullen nalaten deel te nemen aan het debat, waartoe het
lezen van onderhavig verslag aanleiding zal geven.
De opdracht bestond uit een bijzonder intellectuele uitdaging tussen twee leden van
verschillende, doch ook vergelijkbare, juridische beroepen. Uit deze onuitgegeven
associatie zijn onze ideeën ontsproten, gebaseerd op zowel de modernisering en de
humanisering van de procedures ten dienste van de rechtsonderhorige, als op de
verbetering van de structuren van het beroep. Wij hopen ten zeerste dat de vrucht van
onze beschouwingen zal toelaten de functie van gerechtsdeurwaarder, in een
maatschappij in voortdurende evolutie, te versterken.
Zoals er hierboven aan herinnerd, zijn wij vertrokken van een visie van de functie,
verdergaand dan de klassieke opdrachten van betekening, van uitvoering en van
invordering van schuldvorderingen. Een te officiële benadering van de functie kon dit
perspectief niet bieden. Wij hebben resoluut geopteerd voor het model van de
gerechtsdeurwaarder-bemiddelaar, humaan, in het centrum van de uiteenlopende
belangen die hij zoekt te verzoenen.
Dit juridisch beroep heeft eveneens nood aan structuren, die het gepaste kader bieden
voor de verwezenlijking van de doelstelling. De associatievormen en de financiële
waarborgen maken deel uit van een toekomstvisie waarin een georganiseerd korps haar
verantwoordelijkheden op kan nemen, maar dat zal pas mogelijk zijn na het aanscherpen
van de discipline en de deontologie. Zo de doelstellingen niet kunnen bereikt worden
door het korps alleen, moet het dan mogelijk zijn om te overleggen en samen te werken
met andere juridische beroepen.
Tijdens onze werkzaamheden, werden wij niet enkel geïnspireerd door de vele teksten
die de laatste decennia gepubliceerd werden en door de evolutie van andere
professionele groepen, doch hebben wij eveneens een gedachtewisseling kunnen
hebben, in het bijzonder met de professoren in de Rechten, Alain Verbeke en Georges de
Leval, die ons hun visie op de gerechtsdeurwaarder en op het uitvoeringsrecht
uiteengezet hebben.
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Er werden eveneens vergaderingen gehouden met verschillende personen, waaronder
Lucas Engels (gerechtsdeurwaarder), Francis Snoeck (gerechtsdeurwaarder - Voorzitter
van de verenigde benoemingscommissies voor de gerechtsdeurwaarders), Inez Schellens
(kandidaat-gerechtsdeurwaarder), Patrick Van Buggenhout (gerechtsdeurwaarder -My
Trusto), Anne-Sophie Vandenbosch (doctoranda VUB), Georges Everaert (bedrijfsrevisor),
Patrick Gielen (gerechtsdeurwaarder – vertegenwoordiger van de nationale kamer voor
de Europese zaken).
Anderzijds, wensen wij de bijdrage te onderlijnen van de personen die geantwoord
hebben op onze enquête « burgerlijke maatschappij », alsmede deze van SAMTES, het
studiecentrum van het beroep, dat eveneens, op onze vraag, de leden van de vereniging
ondervraagd heeft.
Tenslotte, zijn wij van mening dat de beweging die in gang gezet werd door de Minister
van Justitie, bestaande in het organiseren van ronde-tafelgesprekken tussen de juridische
beroepen, dient blijven te bestaan, zo niet uitgebreid te worden tot het geheel van de
acteurs van Justitie.
Wij herinneren eveneens aan onze wensen, dat in het kader van het enorme werk van de
digitalisering van Justitie, een speciaal in het leven geroepen overheid, de noodzakelijke
samenwerking tussen de juridische beroepen zou coördineren.

________________________________
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