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Oproep kandidaten voor CVG-Raad van Bestuur
Op maandag 15 december 2014 heeft de statutaire Algemene Vergadering
van de CVG plaats. Eerstdaags ontvangt u hiervoor de uitnodiging.
Als klankbord van wat er leeft en beweegt binnen het ‘middenveld’ van de
gerechtsdeurwaarders wil de CVG ook ‘nieuw bloed ‘ inbrengen binnen de
Raad van Bestuur van de CVG.
Daarvoor doe ik een dringende oproep naar de CVG-leden die zich
kandidaat willen stellen voor een bestuursmandaat in de CVG-Raad van
Bestuur.
Gelieve een seintje te geven of bericht te sturen ten laatste voor 10
december naar de CVG-voorzitter Johan Van Lierde, T. 0475 / 26 81 69 of
mail : J.VanLierde@antumeg.be

1

In perspectief …
Kritiek op superdatabank voor wanbetalers
De regering-Michel plant één grote databank die alle wanbetalers omvat. Niet alleen
hypothecaire en consumentenkredieten worden gebundeld, maar ook telecom-,
energie-, belasting- en huurschulden. ‘Niet realistisch en een aanslag op de privacy’,
aldus critici.
Steeds meer Belgen hebben problemen om hun schulden af te betalen. Dit jaar steeg de
totale betalingsachterstand van alle Belgen voor het eerst boven de psychologische
drempel van 3 miljard euro. De regering-Michel wil daar iets aan doen.
In het regeerakkoord staat dat de Zweedse coalitie de Centrale voor Kredieten aan
Particulieren (CKP) bij de Nationale Bank van België wil ombouwen tot één grote
databank die zowat alle wanbetalers omvat. Want nu geeft deze ‘positieve
kredietcentrale’ maar een gedeeltelijk beeld van het aantal mensen met
betalingsmoeilijkheden. Ze bevat immers enkel de gegevens van alle hypothecaire en
consumentenkredieten in België.
Als het van de regering-Michel afhangt, zullen straks ook Belgen met telecom-,
energie-, belasting-, en huurschulden (objectief vastgesteld door een vrederechter) in
deze centrale databank terechtkomen.
Dat moet het verkopers, banken en andere kredietverschaffers makkelijker maken om
te beslissen wie al dan niet een bijkomende lening aankan. Eén druk op de knop
volstaat immers om de kredietwaardigheid van een potentiële klant in te schatten.
De plannen van de regering stuiten echter op forse kritiek. Een platform van twintig
Vlaamse, Waalse en nationale organisaties voor schuldpreventie en armoedebestrijding,
dat elk jaar ‘de dag zonder krediet’ organiseert, vindt de regeringsplannen onrealistisch
en overbodig. ‘ Je kan niet zomaar met één druk op de knop automatisch over iemands
leven beslissen. Dit is onrealistisch. Wie garandeert de juistheid van de data ? ’ ,
reageert Mohamed El Omari van het Vlaams Centrum Schuldenlast. De kans op fouten
en onterechte uitsluiting is volgens hem groot.
(uit : De Standaard, 14 oktober 2014 )

De nieuwe ‘familierechtbank’ …
Een familiaal geschil zoals een echtscheiding, verblijfsregeling voor de kinderen,
alimentatie of ruzie tussen erfgenamen?
Vanaf 1 september 2014 moet u niet langer uw weg zien te vinden tussen
verschillende rechtbanken. De nieuwe familierechtbank behandelt vrijwel alle familiale
kwesties.
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Elk gerechtelijk arrondissement krijgt één familierechtbank. Er zijn er dus 12 verspreid
over het hele land. De familierechtbank maakt deel uit van de rechtbank van eerste
aanleg.
Voor zaken die op 1 september al hangende zijn bij een bepaalde rechtbank wijzigt er
niets. Uw dossier wordt verder behandeld door de bevoegde rechtbank.
De familierechtbanken zullen voortaan bijna alle familiale geschillen behandelen. Dat
maakt dat één dossier gekoppeld wordt aan één rechtbank. De jeugdrechtbank zal
enkel nog kennis nemen van jeugdbeschermingsdossiers. ‘Die centralisatie moet leiden
tot een geharmoniseerde procedure, lagere kosten en coherentere beslissingen’, zegt
advocaat Febian Aps. Slechts een beperkt aantal familiaal-rechtelijke aangelegenheden
– voornamelijk de bescherming van geesteszieken en meerderjarige onbekwame
personen – blijven behoren tot de bevoegdheid van de vrederechter.
Wat moet u weten over de nieuwe familierechtbanken ?
1. Ruime waaier familiale kwesties
De familierechtbank wordt bevoegd voor een hele waaier aan familiale geschillen. Een
greep uit de familiekwesties waarover de familierechtbanken zich zullen buigen:
 Echtscheiding
 Afstammingsgeschillen en adoptie
 Ouderlijk gezag over en verblijfsregeling van minderjarige kinderen
 Onderhoudsverplichtingen, met uitzondering onderhoudsvorderingen die
verband houden met een leefloon
 Erfopvolging, schenkingen en testamenten
 Huwelijksvermogensrecht
 Vereffening en verdeling
 Internationale kinderontvoeringen
 Voorlopige maatregelen na een relatiebreuk

2. Snelle procedure mogelijk
Om tegemoet te komen aan te lange wachttijden, wordt een aantal geschillen als
hoogdringend beschouwd. Ze zullen in principe op korte termijn behandeld worden via
een kortgedingprocedure. Er is een vermoeden van hoogdringendheid voor vorderingen
met betrekking tot een afzonderlijke verblijfplaats; regeling van ouderlijk gezag,
verblijfsregeling en het recht op persoonlijk contact; onderhoudsverplichtingen;
internationale kinderontvoeringen en voorlopige maatregelen. Overige vorderingen
kunnen ook via het familiaal kort geding worden behandeld als de hoogdringendheid
wordt bewezen.

3. Een familiedossier
Nieuw is dat de familierechtbank werkt met een familiedossier. Elke familie krijgt één
dossier met daarin de ‘gerechtelijke geschiedenis’. Daardoor heeft de rechter een global

3

beeld van de familiale situatie en van de evolutie daarvan. In een familiedossier komen
alle geschillen die ontstaan tussen alle partners met gemeenschappelijke minderjarige
kinderen, tussen (ex-)gehuwden en (ex-)wettelijke samenwonenden, inzake kinderen
van wie de afstamming tegenover één ouder is vastgesteld en inzake grootoudercontact.
Voor de feitelijke samenwoners zonder gemeenschappelijke kinderen wordt geen
familiedossier opgesteld.

4. Minnelijke schikking aangemoedigd.
Bij de nieuwe familierechtbank gaat veel aandacht naar een minnelijke schikking. Er
wordt getracht de partijen tot een onderling akkoord te brengen. Daartoe moeten in
elke familierechtbank een of meerdere kamers voor minnelijke schikking worden
opgericht. ‘Alles wat gezegd wordt in de kamer voor minnelijke schikking is
vertrouwelijk’, zegt advocaat Aps.
Voor het starten van de procedure zullen de partijen expliciet ingelicht worden over de
mogelijkheid van bemiddeling of een minnelijke schikking door de griffier en tijdens de
procedure door de rechter. Maar er bestaat geen verplichting daar een beroep op te
doen.

5. Kinderen krijgen inspraak
Ook de procedure voor het horen van de minderjarige in geschillen die hem
aanbelangen werd gewijzigd. ‘Als algemene regel kan worden gesteld dat iedere
minderjarige het recht heeft te worden gehoord, maar ook om dat te weigeren’, zegt
advocaat Aps. Zo krijgt elke minderjarige die twaalf jaar is of ouder en belang heeft in
de zaak een brief. Daarin legt de familierechter uit hoe het kind zich kan uitspreken
over de kwestie en hoe de rechter rekening houdt met zijn of haar mening. Ook jongere
kinderen hebben het recht gehoord te worden.
(uit : De Tijd – Netto , 30 augustus 2014 )

Vrederechter heeft nieuwe bevoegdheden …
Vanaf 1 september 2014 wordt de vrederechter bevoegd voor geldelijke geschillen tot
2.500 euro. Tot nu toe lag de grens op 1.860 euro.
Die grensbedragen gelden niet voor geschillen met nutsbedrijven.
Sinds 1 juni 2014 is de vrederechter bevoegd voor de invordering van alle onbetaalde
facturen voor telecomdiensten, water, elektriciteit en gas bij partiuculieren.
( uit : De Tijd –Netto, 30 augustus 2014 )

Nieuwe registers bij notarissen …
De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat ( KFBN) is sinds 1 september 2014
verantwoordelijk voor het beheer van 2 gloednieuwe registers.
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Het ‘Centraal register van lastgevingsovereenkomsten met het oog op het regelen
van buitengerechtelijke bescherming’ en het ‘Centraal register van verklaringen
betreffende de aanwijzing van een bewindvoerder of vertrouwenspersoon ‘ .
De do’s en don’ts in verband met de registratie van gegevens, de toegang tot de registers
en het gebruik van de gegevens staan in een Koninklijk Besluit van 31 augustus 2014.
De registers zijn opgericht naar aanleiding van de hervorming van het statuut van
wilsonbekwame personen. Door de wet Onbekwaamheid van 17 maart 2013 is er sinds 1
september nog maar één globale beschermingsstatus waarbij men vertrekt vanuit het
principe dat kwetsbare personen (verstandelijk gehandicapten, dementerenden,…) hun
rechten zoveel mogelijk zelf moeten kunnen uitoefenen.
Er werd afgestapt van de ‘verlengde minderjarigheid’, ‘de onbekwaamverklaring’ en ‘de
bijstand van een gerechtelijk raadsman’.
Het system van ‘voorlopig bewind’ voor goederen geldt als basis en werd uitgebreid
naar personen. De vrederechter moet voortaan duidelijk aangeven voor welke
beslissingen en handelingen iemand bescherming en begeleiding nodig heeft. Hij
maakt daarbij een uitdrukkelijk onderscheid tussen bewind over goederen of de
persoon.
( uit : De Juristenkrant – Kluwer , 8 oktober 2014 )

Rechtsplegingsvergoeding niet langer betaald …
“Drempel voor ondernemers om naar de rechtbank te stappen verhoogt “.
Overheden die optreden in naam van het algemeen belang, moeten niet langer een
rechtsplegingsvergoeding betalen als ze een zaak verliezen.
Dat is een gevolg van een wetswijziging.
UNIZO wijst op de grote impact voor bedrijven. Niet enkel op fiscale dossiers, maar ook
op domeinen als ruimtelijke ordening of milieu zal de overheid van de vergoeding
vrijgesteld worden. (…)
De overheid kan en mag zelf voor de rechtbank verschijnen en vermijdt zo de kosten
voor een advocaat. Ondernemers kunnen dat in principe ook, maar doen dat niet
omwille van de complexiteit van de wetgeving. Zij hebben dus wel de advocatenkosten.
“Maar wie rekent op de rechtsplegingsvergoeding om die advocatenkosten te betalen, is
er dus in de toekomst aan voor de moeite”, aldus UNIZO. (…)
Uit een rondvraag van UNIZO bij zo’n 500 ondernemers blijkt dat 35 procent niet naar
een rechtbank stapt omdat de kosten niet opwegen tegen de baten.
1 op 5 wijst op de onzekerheid van de procedures. De garantie om te winnen is er nooit,
ook al ben je overtuigd van het gelijk. 17 procent stipt de lange duur van de procedures
als belangrijkste knelpunt aan.
( uit : persbericht UNIZO , 28 augustus 2014)
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SAM-TES Flash n° 1 is uit …
Op 10 oktober 2014 verscheen de eerste (tweetalige) digitale SAM-TES Flash n° 1 .
Een nuttig en lofwaardig initiatief om de informatie doorstroming top-down vlot en
vlug bij de mensen te brengen.
Blijkbaar hebben de regelmatige publicaties van onze CVG-Nieuwsflash voor de
inspiratie en navolging tot het nemen van dit initiatief gezorgd !

Nieuwe publicatie over ‘slechte betalers’ …
De gesel van ‘wanbetalers’ blijft voor veel bedrijven een groot en chronisch probleem.
Door een aantal recente wetswijzigingen, die uiterlijk tegen 1 december 2014 van kracht
worden, zijn er de laatste jaren heel wat nieuwe mogelijkheden gecreëerd om slechte
betalers effectief en efficiënt onder druk te zetten én u zelf hiertegen in te dekken.
Uitgeverij INDICATOR die tevens de praktische dossiers TIPS & ADVIES verspreidt,
heeft een nieuw dossier opgesteld onder de titel :

“ Slechte betalers doeltreffender aanpakken”.
In dit nieuwe dossier worden antwoorden geformuleerd op de meest prangende vragen:
 Wat is er precies veranderd ?
 Wat is er voor u van belang ?
 Op welke nieuwe regels die op 1 december 2014 in werking treden, anticipeert u
het best nu al ?
In deze praktische handleiding krijgt u meer dan 25 actuele, juridisch correcte en
doeltreffende technieken om slechte betalers met success aan te pakken, zo vermeldt
de uitgever Indicator.
Op de bijhorende CD-ROM vindt u bovendien een aantal praktische modelbrieven en –
contracten, zoals het beruchte pitbullrappel en een rekentool om beter gewapend de
strijd met wanbetalers aan te gaan.
De basisprijs van het dossier van 110 pagina’s + cd-rom bedraagt 83 euro en is
verkrijgbaar bij www.indicator.be

Te noteren :
Algemene Vergadering CVG op maandag 15 december 2014
Gelieve in uw agenda de datum te noteren voor de statutaire Algemene
Vergadering op maandag 15 december 2014 om 19u30 op het ‘klassieke’
adres te Sint-Niklaas, in de Foyer ‘De Spiegel’ (Stadsschouwburg), Richard
Van Britsomstraat 21.
Eerstdaags wordt de uitnodiging hiervoor doorgestuurd.
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