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Commissie Justitie van de Kamer van
Volksvertgenwoordigers
In de Commissie Justitie van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers werden de laatste weken door N-VA
kamerlid Kristien Van Vaerenbergh enkele interessante vragen
gesteld aan de minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open
VLD) met betrekking tot de stand van zaken van het
ingediende ontwerp van statuut van gerechtsdeurwaarders,
alsook omtrent de werking van het centraal bestand van
beslagberichten.
Om de CVG-leden accuraat op de hoogte te houden over wat er
binnen het politieke veld over het statuut en de werking van de
gerechtsdeurwaarders aanhangig is, geven we in bijlage deze
documenten ter informatie mee.
Het spreekt voor zich dat de CVG de verdere besprekingen rond
onder meer het ingediende ontwerp van statuut blijft opvolgen.
Namens de Raad van Bestuur,
Johan Van Lierde
Voorzitter CVG

Verantwoordelijke uitgever
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- Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister
van Justitie over “het statuut van de gerechtsdeurwaarders” ( n°
17599 dd. 30 april 2013 )
- Persbericht FOD Justitie dd. 29 maart 2013 “Nieuw statuut
gerechtsdeurwaarders zorgt voor objectieve benoemingen en
een modern tuchtsysteem”.
- Mondelinge vraag
dd. 26 april 2013 van Kristien Van
Vaerenbergh aan Annemie Turtelboom, Minister van Justitie,
betreffende de evaluatie van het Centraal Bestand van
beslagberichten (CBB) en haar werking.

- BIJLAGEN :
in bijlage
stukken.

volgen

de

respectievelijke

parlementaire

COMMISSION DE LA JUSTICE

COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE

du

van

MARDI 30 AVRIL 2013

DINSDAG 30 APRIL 2013

Après-midi

Namiddag

______

______

De vergadering wordt geopend om 14.27 uur en voorgezeten door mevrouw Kristien Van Vaerenbergh.
15 Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "het statuut van de
deurwaarders" (nr. 17599)
15 Question de Mme Kristien Van Vaerenbergh à la ministre de la Justice sur "le statut des huissiers de
justice" (n° 17599)
15.01 Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mevrouw de minister, een aantal weken geleden kondigde u aan
het statuut van gerechtsdeurwaarder te zullen hervormen. De gerechtsdeurwaarders zijn zelf vragende partij
voor een grondige hervorming van het ambt met een geactualiseerd statuut en een vernieuwd tuchtrecht met
deontologische code.
Daarnaast biedt een hervorming op basis van een duidelijk evaluatierapport een betere garantie voor meer
effectieve resultaten en minder problemen in een overgangsfase.
Mevrouw Lahaye-Battheu, ik denk dat u nog mee de resolutie ondertekende tot oprichting van een
evaluatiecommissie van meer dan een jaar geleden.
Mevrouw de minister, ten eerste, wanneer plant u met het ontwerp naar het Parlement te komen? Ik
veronderstel dat het nu naar de Raad van State zal zijn, maar u zult daarin toch wel duidelijkheid kunnen
scheppen.
Ten tweede, werd het terrein betrokken bij uw plannen?
Ten derde, waarom werd het huidige statuut niet eerst geëvalueerd? Misschien is er wel enige evaluatie
gebeurd, maar waarom kon dit niet via een evaluatiecommissie naar Nederlands voorbeeld, zodat de
hervorming op basis van een onderbouwd rapport zou kunnen gebeuren?
Ten vierde, op welke wijze heeft u in uw aangekondigde ontwerp rekening gehouden met de aangekondigde
hertekening van het gerechtelijke landschap? De grenzen zullen wijzigen en gerechtsdeurwaarders zullen in
een groter gebied moeten opereren, wat invloed zal hebben op hun werkingsterrein.
Daarbij aansluitend, ten vijfde, hoeveel benoemingen van gerechtsdeurwaarders zijn er op dit ogenblik
gepland? Houdt men voor het aantal benoemingen reeds rekening met het hertekende landschap en met de
informatisering die er zit aan te komen?
15.02 Minister Annemie Turtelboom: Het voorontwerp van wet tot hervorming van het statuut van de
gerechtsdeurwaarders werd door de Ministerraad op 29 maart 2013 goedgekeurd. Het ligt voor advies bij de
afdeling wetgeving van de Raad van State, maar ik denk dat dit nog enkele weken zal duren.
De genoemde Ministerraad viel net voor de paasvakantie. Einde mei ten laatste verwacht ik het advies van
de Raad van State.
Daarna is het afwachten wat de aard van het advies is en hoeveel tijd het zal vragen, om het ontwerp aan te
passen. Mijn bedoeling is echter om zeker vóór het zomerreces het ontwerp nog in het Parlement te kunnen
indienen. In elk geval is bij ons alles klaar, om vóór het zomerreces met het ontwerp naar het Parlement te
komen.

Het terrein werd effectief bij de hervorming betrokken. Er werd in het kader van de uitwerking van het nieuwe
statuut op regelmatige tijdstippen met de Nationale Kamer van Gerechtdeurwaarders van België en met de
Nationale Vereniging van Kandidaat-Gerechtsdeurwaarders samengezeten. Beide organisaties kregen aldus
de manier om hun standpunt over de geplande hervorming toe te lichten. Met hun opmerkingen en
voorstellen werd ook terdege rekening gehouden. De directiecomités van beide beroepsorganisaties hebben
het voorliggende wetsontwerp ondertussen ook positief geëvalueerd.
Zoals het regeerakkoord bepaalt, moest tijdens de huidige legislatuur een nieuw statuut voor de
gerechtsdeurwaarders worden ontwikkeld. Door het in nauwe samenspraak met de representatieve
verenigingen te ontwikkelen, werd een evaluatie van de sterktes en zwaktes in het oude statuut gemaakt en
werden de pijnpunten, zoals de tucht- en benoemingsprocedure, in het ontwerp van statuut grondig
aangepakt.
Relevante bepalingen inzake de aangekondigde hertekening van het gerechtelijk landschap werden in het
nieuwe statuut geïntegreerd. Zo wordt onder andere omwille van de nieuwe, toekomstige, gerechtelijke
arrondissementen het territoriale werkterrein van de gerechtsdeurwaarders uitgebreid.
Er wordt momenteel aan een inhaalbeweging inzake benoemingen gewerkt wegens de
benoemingsproblemen die de voorbije jaren zijn ontstaan. In 2013 zouden in principe nog een vijftigtal
nieuwe benoemingen gebeuren. Het betreft een inhaalbeweging. Het gaat dus om bestaande plaatsen, die
niet zijn ingevuld. Het betreft dus geen nieuwe plaatsen die worden gecreëerd.
Eens de hertekening van het gerechtelijk landschap is geïmplementeerd, zal worden nagegaan in welke
mate en waar nieuwe plaatsen moeten worden bijgecreëerd.
15.03 Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, ik zal het dossier
uiteraard blijven opvolgen.
Wij kijken uiteraard uit naar het ontwerp, dat wij samen met het advies van de Raad van State grondig onder
de loep mogen nemen.
U zal waarschijnlijk wel op basis van een of andere evaluatie hebben gewerkt. Het zal misschien niet een
even grondige evaluatie zijn geweest als de evaluatie die een commissie zou hebben bekomen.
Wij kijken niettemin uit naar wat de toekomst zal brengen en naar hoe het ontwerp er werkelijk zal uitzien. Ik
dank u alvast voor de informatie.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

