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De CVG staat open voor opinies en standpunten die ingenomen worden door haar leden.
Hierbij een ‘vrije tribune’ van bestuurslid en confrater Marc Brackeva.
Dit standpunt vertolkt de persoonlijke opinie van de auteur.

Uitvoering en integratie nieuw statuut : er is nog werk aan de winkel…
Een resem directiecomité’s in onvolledige samenstelling…
De Nationale Kamer heeft de laatste jaren turbulente tijden achter de rug. Sedert het
aftreden van het directiecomité onder voorzitter Marcel Mignon heeft het
directiecomité een ongebruikelijke (volgens sommigen zelfs onwettige) samenstelling
gehad.
Vooreerst was er het directiecomité onder voorzitter Buysse, waarbij geen adjuncten
werden verkozen. Een primeur…

Na het ontslag van voorzitter Buysse volgt er een nieuw directiecomité onder voorzitter
Goeyens. Dit directiecomité bleek zelfs niet in aantal te zijn, maar blijkbaar speelde dat
ook geen rol. En cours de route werd zelfs een Brusselse chinese vrijwilliger bespeurd.
Volgende episode: alle leden van het comité zijn ontslagnemend, behalve confrater
Spruyt die blijft zitten…
Andermaal wordt er verkozen: Frank Maryns neemt het voorzitterschap waar van een
alweer onvolledig directiecomité…
Gewijzigd landschap met het nieuw statuut…
Ondertussen is het gerechtelijk landschap en onze interne organisatie en
bestuursmodel grondig veranderd, mede door de invoering van het nieuwe statuut.
Waar kan verwacht worden dat men thans op basis van een nieuwe lei een solide basis
en wettig draagvlak gaat opbouwen, conform het nieuw statuut, blijkt men terug te
verzeilen in een nieuwe flou artistique.
Er worden - naar mijn mening – vrij fundamentele beslissingen genomen, waarvan het
draagvlak op zijn minst onzeker is en wellicht ook onwettig, vermits er geen enkel
formeel mandaat werd gedelegeerd om dergelijke beslissingen te nemen of uit te
voeren.
Ik som maar de geruchten op die de ronde doen:







Er wordt een systeem opgestart om invorderingen op verzoek van FOD Financiën
op te starten, gecentraliseerd binnen de Nationale Kamer.
Er wordt een nieuwe informatica partner gezocht om in zee te gaan.
Er wordt uitgekeken naar een nieuw pand voor de NK.
Er worden kandidaturen gesolliciteerd voor het directiecomité, zelfs vooraleer de
nieuwe wet inzake het statuut in voege is getreden, met vraag naar wettige basis.
Waar staat in de nieuwe wet te lezen dat het nieuwe directiecomité dient
samengesteld te zijn uit drie Nederlandstalige, drie Franstalige en drie Brusselse
leden?
Het huidige, weliswaar onvolledige directiecomité blijkt beslissingen aan te
nemen die absoluut dienen gedragen te worden door de nieuwe bestuursorganen
van de gerechtsdeurwaarders, gebaseerd op het nieuwe statuut.

Uit dit alles kan besloten worden dat het huidige, weliswaar onvolledig en
dienaangaande onwettig samengestelde (?) directiecomité enkel de lopende zaken zou
mogen behartigen, waarbij men zich actueel zou dienen te onthouden van het nemen
van dergelijke beslissingen ten gronde.
Marc Brackeva (in persoonlijke naam)

