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Stemming Senaatscommissie Justitie 11/12/13
over wetsontwerp Statuut van de gerechtsdeurwaarders

Na de twee voorgaande vergaderingen van de Senaatscommissie Justitie op 3 december
en 26 november jl. (zie onze CVG-Nieuwsflash nr.23) werd op woensdag 11/12/13 het
“wetsontwerp tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders” (doc.nr.52315/1) in zijn globaliteit gestemd in de Commissie Justitie van de Senaat.
Het was de minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) die zelf de
behandeling van het wetsontwerp kwam toelichten.
De minister toonde haar bezorgdheid inzake de problematiek van de bereikbaarheid en
geografische nabijheid van de gerechtsdeurwaarders bij de reële rechtsuitvoering. Deze
problematiek van “proximité de justice” ten dienste van de rechtzoekende werd door

onze collega’s van de UFHJ (Union Francophone des Huissiers de Justice) uitvoerig
toegelicht en vertaalde zich tevens in meerdere amendementen die door de senatoren
Courtois en Defraigne (MR) werden ingediend op het voorliggende statuut.
Om hieraan tegemoet te treden was de minister bereid om alsnog twee amendementen
van de regering in te dienen voor opname in het statuut, en die tegelijk ook in de
Kamer zouden ingevoegd worden bij de wet “Diverse bepalingen” die elk jaar de
uitvoering van genomen begrotingsmaatregelen in wetteksten omzet en voor het einde
van het jaar plenair dient gestemd te worden. (zie: bijlage: amendement 23 en 24)
De eerder ingediende amendementen uitgaande van de senatoren Courtois en
Defraigne (MR) en Deprez (MCC) werden – blijkbaar na meerderheidsoverleg - door de
betrokken senatoren ter zitting ingetrokken (retiré ).
De voorgestelde en ingediende amendementen van de senatoren Inge Faes (N-VA) en
Els Van Hoof en Johan Verstreken (CD&V) werden ter zitting niet ter stemming
gebracht en tevens ingetrokken.
De Senaatscommissie Justitie keurde nadien het ingediende wetsontwerp met de twee
bijgevoegde amendementen van de minister goed, zodat zodoende tegen volgende
week het wetsontwerp met betrekking tot het statuut in plenaire zitting van de Senaat
kan gestemd worden.
Hiermee valt het doek over de vrij bewogen behandeling van het wetsontwerp tot
wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders, zodat het wetsontwerp “as
such” tegen begin van volgend jaar kracht van wet krijgt.
Uitbreiding gerechtelijke arrondissementen in de wet van 1 december 2013
Inmiddels is in het Belgisch Staatsblad van 10 december 2013 ook de “wet van 1 december
2013 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” gepubliceerd.
In artikel 161 van deze wet van 1 december 2013 staat vermeld : “ In afwijking van artikel
513 van het Gerechtelijk Wetboek zijn de gerechtsdeurwaarders die op de dag van de
inwerkingtreding van deze wet in functie zijn, van rechtswege bevoegd in het uitgebreide
arrondissement, zonder nieuwe benoeming. Zij behouden hun standplaats.”
Artikel 163 stipt aan: “De datum van inwerkingtreding van deze wet wordt bepaald door
de Koning, in een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, en bij gebrek hieraan
treedt deze wet in werking uiterlijk op 1 april 2014.”
Deze bepalingen houden derhalve in dat de uitbreiding van de ambtsgebieden in het
kader van de inkrimping van 27 naar 12 gerechtelijke arrondissementen (samenvallend
met de provinciegrenzen, uitgezonderd Halle-Vilvoorde dat bij gerechtelijk
arrondissement Brussel blijft) ook geldt voor het huidige korps van de
gerechtsdeurwaarders.
We houden er aan om de CVG-leden over deze laatste stand van zaken op de hoogte te
brengen.
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