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SAM / TES in de steigers …..
In onze laatste CVG-Nieuwsbrief van juni 2014 publiceerden we een
uitgebreid interview met de bezieler van het SAM/TES-project, Jan de
Meuter. We ontvingen daar meerdere reacties op, meestal positief-kritisch.
Inmiddels staat SAM/TES als ‘kenniscentrum van het korps’ volop in de
steigers.
Een projectmanager werd aangeworven, Dries Storme, die namens de
minister van Justitie ook als lid deel uitmaakt van het beheers-en
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toezichtcomité bij het Centraal Bestand van Beslagberichten (CBB).
In de vacature-bijlage van 15 juli jl. verscheen een blikvangende advertentie
voor het aanwerven van een jurist, business controller, junior
projectmanager IT, woordvoerder, directieassistent.
Kortom, de grote inzet en de grote middelen.
Vanuit de CVG geven we dit SAM/TES-verhaal alle objectieve kansen.
Zoals eerder gesteld, zijn in de uitbouw van het SAM/TES-project heel wat
ideeën, suggesties en letterlijk taalgebruik overgenomen die door de CVG
reeds geruime tijd werden uitgezaaid en gepropageerd.
Dit is wat ons betreft derhalve een positieve insteek.
Vanuit de CVG zullen we dan ook op een constructieve en open manier
meewerken aan het schrijven van het SAM/TES-verhaal.
In deze context had ik als CVG-voorzitter een eerste meeting met de
kersverse projectmanager Dries Storme.
Ook werd duidelijk gesteld dat de organisaties van het ‘middenveld ’ binnen
het korps, - zoals de CVG en onze Franstalige confraters binnen de UFHJ -,
hun autonomie en kritische eigenheid ten volle zullen bewaren.
Laat duidelijk gezegd zijn dat we géén elegant verlengstuk of
bliksemafleider van SAM/TES willen worden of zullen zijn.
We streven naar een constructief samenwerkingsfederalisme waarbij
éénieder zijn specifieke rol kan uitspelen, zonder beknotting of bevoogding
van wie of wat dan ook.

NK- Memorandum
Inmiddels publiceerde de Nationale Kamer voor een eerste keer een
“Memorandum aan de federale informateur en formateur”.
Ook hier ligt de CVG als inspiratiebron van dit NK-Memorandum.
Reeds in juli 2007 en augustus 2010 publiceerde de CVG uitgebreide en
gestoffeerde Memorandums, telkens vervat in een bevattelijk tien- en
vijfpuntenprogramma.
Het NK-Memorandum bevat een vijftal punten die in de ‘scope’ worden
gebracht:
1. De uitwerking van een performant insolventierecht, zowel preventief
als curatief
2. De verlaging van de fiscaliteit en de rolrechten op de akten van de
gerechtsdeurwaarder
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3. De herwaardering van de betekening en de invoering van de
elektronische betekening
4. Een betere invordering van fiscale en niet-fiscale schulden
5. Doelgerichter gebruik van beschikbare informatie ten voordele van
een efficiënte justitie.
Kortom, er beweegt één en ander onder en boven water…
Laat ons dit als een positieve evolutie bekijken.
Het is evenwel duidelijk dat de CVG met kritische en alerte blik dit
SAM/TES-verhaal verder zal opvolgen.
Ook duidelijk is dat de evolutie van ons beroep en ons ambt de komende
jaren in de vuurlinie blijft liggen.
Het is goed dat er dan op alle echelons wordt samengewerkt in plaats van
elkaar vliegen af te vangen of koppig zijn eigen gelijk te koesteren….

Johan Van Lierde,
Voorzitter CVG.

Meer dan 340.000 Belgen kampen met kredietachterstand
Het aantal Belgen dat een of meerdere kredieten niet tijdig afbetaalt, is met
344.244 mensen in juli met 3,3 procent gestegen in vergelijking met
dezelfde maand in 2013.
De totale kredietachterstand van de Belgen was eind juli opgelopen tot
3,042 miljard euro, een stijging met 6,3 procent op jaarbasis. Het gaat
evenwel niet om een record: in vergelijking met juni is er zelfs sprake van
een, weliswaar verwaarloosbare, daling (-0,1 procent).
De 344.244 Belgen met een kredietachterstand bleven op in total 512.206
contracten in gebreke (+ 4,2 procent op jaarbasis). Het gemiddeld bedrag
per achterstallig contract bedraagt 5.939 euro (+ 2 procent).
In totaal hadden 6,24 miljoen mensen afgelopen maand minstens één
krediet lopen. Zij waren samen goed voor in total 11,414 miljoen uitstaande
kredieten, waarvan 2,811 miljoen hypothecaire. Dit betekent dat er op 4,5
procent van de kredieten een betalingsachterstand is.
(uit : Het Nieuwsblad, 12/8/2014)
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Justitie betaalt (veel) voor toegang tot eigen vonnissen
Een rapport van de commissie voor de modernisering van de gerechtelijke
orde pleit voor de oprichting van een open databank met gerechtelijke
beslissingen. De FOD Justitie betaalt 13,17 miljoen euro per jaar voor
abonnementen op juridische tijdschriften die dezelfde dienst verlenen.
Het verslag wijst op een “democratisch deficit” door de ontoegankelijkheid
van de uitspraken van hoven en rechtbanken.
“ Hoe kan je een toegankelijke justitie voor iedereen garanderen als deze
uitspraken ontoegankelijk zijn? Hoe kan je het recht aanleren en
uitoefenen indien niemand weet hoe justitie zich uitdrukt en tot stand
komt? “ vraagt de commissie zich af.
Met uitzondering van de Raad van State, het Hof van Cassatie en het
Grondwettelijk Hof, die (een deel van) hun arresten online plaatsen, is de
enige gratis databank de site Juridat.
De commissie suggereert dat een complete databank, die voor iedereen
toegankelijk is, zonder al te grote problemen zou kunnen worden gevoed
door de griffiers van de rechtbanken.
(Uit: De Morgen, 27/7/2014)

NMBS beboet half miljoen zwartrijders….
De NMBS heft vorig jaar een recordaantal zwartrijders betrapt. Het gaat
om 554.000 reizigers die geen ticket op zak hadden. Dit is een stevige 7
procent meer dan een jaar eerder. Om reizigers af te schrikken zet de
spoorwegmaatschappij gerechtsdeurwaarders in, en die aanpak werkt.(…)
Wie de trein neemt zondfer te betalen, komt er vanaf met een boete van
12,50 euro bovenop de ticketprijs als hij onmiddellijk betaalt. Lukt dat niet,
dan krijgt de zwartrijder een brief met een overschrijvingsformulier,
waarna nog hij nog 14 dagen heeft om te betalen.
De NMBStelt er dan wel 60 euro boete bij, bovenop de ticketprijs.
Wien a een verwittiging nog niet betaalt, krijgt bezoek van een
gerechtsdeurwaarder. Dan kan het bedrag oplopen tot 200 euro en meer.
( uit: Het Nieuwsblad, 6/8/2014 )
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