Conferentie van
Vlaamse
Gerechtsdeurwaarders
vzw

CVG – Nieuwsflash
nr. 23 – 27 november 2013

Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders vzw

-

www.cvg.be

Melaan 28,
2800 Mechelen
Guido Discart (+2012)
Stichtend voorzitter
Raad van Bestuur
Johan Van Lierde, voorzitter
Marc Brackeva, ondervoorzitter
Jan Eyskens, secretaris-penningmeester
Marc Beerten
Paul Bruloot
Peter Coene
Gilbert De Wilde
Francis Snoeck
Peter Snoeck
Peter Van Noten

Verdere behandeling
in de Senaatscommissie Justitie
Wetsontwerp Statuut van de gerechtsdeurwaarders
(wordt vervolgd…)

Na de behandeling in de Kamercommissie Justitie werd de tekst van het wetsontwerp tot wijziging van
het statuut van de gerechtsdeurwaarders (Doc.5-2315) in de plenaire vergadering van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers aangenomen en overgezonden aan de Senaat op 24 oktober 2013 (Doc.
53/2937).
Momenteel is het wetsontwerp dus ter bespreking ingeleid in de Commissie Justitie van de
Senaat.

Verleden week, op 19 november jl. stond het wetsontwerp inzake het statuut geagendeerd in de
Senaatscommissie van Justitie. De bespreking werd verdaagd, vermits er door meerdere senatoren nog
bijkomende vragen werden gesteld, onder meer omtrent de vraagstelling of het ontwerp van statuut
wel degelijk in overleg met het korps werd goedgekeurd en welk standpunt het nieuwe bestuur binnen
de Nationale Kamer zou aannemen.
Tevens werden er ook amendementen neergelegd door senatoren mevrouw Christine Defraigne en de
heer Alain Courtois die er op neerkomen om in het voorliggende wetsontwerp van statuut de woorden
“ gerechtelijk arrondissement” te vervangen door “ (de) groep van (gerechtelijke) kantons “.
Dit is een belangrijke nuancering die inderdaad een grote impact heeft.
In het huidige ontwerp van statuut staat vermeld dat de ambtsbevoegdheid zich uitstrekt tot de
nieuwe gerechtelijke arrondissementen ( van 27 naar 12 ), die eigenlijk samenvallen en gebaseerd zijn
op de territoriale omschrijvingen van de provincies, terwijl in de huidige werking de ambtsbevoegdheid
van de gerechtsdeurwaarder samenvalt met zijn standplaats in het toegewezen gerechtelijk kanton.
Onze collega’s van de Union Francophone des Huissiers de Justice (UFHJ) maken zich grote zorgen
omtrent deze verruiming van de territoriale bevoegdheid die in het nieuwe wetsontwerp inzake het
statuut eigenlijk “en stoemelings” wordt meegenomen.
Hun argumentatie luidt als volgt : “De gerechtsdeurwaarder wordt in de hervorming van de
gerechtelijke arrondissementen betrokken (wetsontwerp 5/2212 tot hervorming van de gerechtelijke
arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit
van de leden van de rechterlijke orde), terwijl hij met de ganse opzet van die hervorming
(magistratuur) eigenlijk niets te maken heeft.
Wat betreft de gerechtsdeurwaarder heeft het ontwerp een nefaste invloed op zijn nabijheid ten
aanzien van de rechtzoekende. Dit gaat in tegen de geest van die hervorming. Bovendien zal dit
ontwerp nog grotere gerechtsdeurwaarderskantoren doen ontstaan, ten koste van de kleine en
middelgrote kantoren, en dus zeker ten koste van de nabijheid en bijgevolg de dienstverlening aan de
rechtzoekende burger.
Wij zijn zeker niet tegen de hervorming van het gerechtelijk apparaat, maar de hervorming ten aanzien
van de gerechtsdeurwaarder is absoluut niet gewenst door de overgrote meerderheid van onze leden
(91 % is tegen), en deze hervorming is ook geen goede zaak voor de samenleving.
Nabijheid betreft niet enkel het plaatselijk loket, maar staat ook en vooral voor een
gerechtsdeurwaarder die lokaal vlug beschikbaar is. Een fusie van kantoren met enkel plaatselijke
loketten zal deze vlugge beschikbaarheid niet meer kunnen garanderen.” (einde citaat)
In de Senaatscommissie Justitie van 26 november jl. werd de inhoudelijke bespreking van het
wetsontwerp inzake het statuut andermaal uitgesteld en werd de beslissing genomen dat er volgende
week 3 december eerst een hoorzitting wordt gehouden waarbij de Nationale Kamer haar visie en
standpunt kan komen toelichten.
De CVG houdt er aan om zijn leden over deze gang van zaken op de hoogte te houden.
Wordt zeker vervolgd……
Johan Van Lierde,
Voorzitter CVG

