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Evolutie naar Europese digitale e-Justitie
Op 14 november 2014 organiseerde de ‘Europese Kamer van gerechtsdeurwaarders’
(Chambre européenne des huissiers de justice – CEHJ ) een conferentie in Luxemburg
een conferentie rond “De gerechtsdeurwaarder op het kruispunt van de elektronische
justitie”. Zoals op de folder nog meer uitgesproken omschreven stond: “The
bailiffs/judicial officers involved in the paperless justice – L’Huissier de justice au coeur de
la dématérialisation de la justice”.
De CEHJ werd in april 2012 als Belgische vzw opgericht door de nationale kamers van
Frankrijk, België, Groot-Hertogdom Luxemburg, Italië, Schotland, Hongarije en Polen,
en dit in het kader van de opvolging en begeleiding van het EJS (e-justice
signification) en EJE-project (Exécution judiciaire en Europe). Deze twee
pilootprojecten van het EU-portaal rond e-Justitie zijn met de financiële steun van de
EU indertijd opgezet om de elektronische uitwisseling van akten en betekeningen
tussen de EU-lidstaten in het kader van de rechtsuitvoering onderling uit te rollen en te
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stimuleren. Tevens is er het project e-SENS, een consortium dat de architectuur van de
elektronische gegevensuitwisseling opvolgt in het kader van het project e-CODEX. De
EU-commissie heeft voor het project e-CODEX 24 mio euro uitgetrokken.
(zie: www.europe-eje.eu )
De CEHJ heeft een drietal doelstellingen vooruitgeschoven:
- De versterking van de elektronische communicatie binnen de Europese
grensoverschrijdende rechtsuitvoering,
- De versterking van de wederzijdse interactie en interoperabiliteit tussen de
verschillende gerechtelijke actoren,
- De uitbouw van een open kenniscentrum voor de Europese
gerechtsdeurwaarders inzake de verschillende instrumenten van
rechtsuitvoering.
Op Europees vlak wordt er dus een structureel impuls gegeven aan de voortschrijdende
informatisering en digitalisering van de nationale justitie-apparaten binnen de huidige
28 EU-lidstaten.
De CEHJ speelt hierbij een interactieve bemiddelende rol.
Deze conferentie bracht op zich geen nieuwe inzichten, maar was een ‘graadmeter’ van
wat er op EU-niveau allemaal in beweging is op vlak van de uitvoeringspraktijk binnen
e-justitie.
De sleutelzinnen en buzzwords zijn ons allen bekend : we evolueren naar een ‘paperless
justice’ / een proactieve approach is noodzakelijk / securisatie en juridische protectie
inzake identificatie – authenticatie – archivering bij de creatie van de elektronische
‘coffre-fort électronique’ / dematerialisatie en interoperabiliteit zijn de twee
sleurtelwoorden / de gerechtsdeurwaarder als ‘Tiers de Confiance’-Trusted Third Party
Officer …
In een eerste sessie gaven Thierry Bary, Céline Brébion-Guerrin en Luc Ferrand enige
toelichting bij het e-Justice project waarbij de elektronische transfer van akten tussen
gerechtsdeurwaarders en rechtbanken in het kader van het e-Codex project momenteel
reeds worden opgezet.
In een tweede sessie werden enkele cases toegelicht uit Frankrijk, Hongarije en België.
Nicolas Decock, directeur Juridische Dienst van de Nationale Kamer gaf een vlotte en
gesmaakte presentatie van de oprichting en de actuele werking van het Centraal
Bestand van Beslagberichten (CBB).
In Frankrijk staat men blijkbaar al het verst in de conceptuele uitvoering van de edagvaarding (e-signification),waarbij drie principes gelden: 1) de ‘proximité’ bij de
betekening blijft cruciaal, 2) het voorafgaandelijk akkoord (consentement préalable )
van de betrokkene is essentieel (de betrokkene moet vooraf akkoord gaan met de
elektronische betekening en de overheid moet garant staan voor securisatie), 3) de
elektronische procedure wordt end-to-end uitgevoerd.
De verschillende gastsprekers kwamen een fragmentarisch overzicht stofferen omtrent
de state of the art van de informatiseringdynamiek die aan de gang is binnen het
Europese landschap van de gerechtsdeurwaarders.
Bij de conclusies van deze conferentie vermeldden Jeannot Nies die het stuurcomité
van e-Justice in G-H-Luxemburg vertegenwoordigt en voorzitter van de CEHJ Patrick
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Sannino het strategische belang van de ‘functionele informatisering’ die de Europese
rechtsuitvoering gaandeweg zal bepalen. De noodzaak tot het informatiseren van het
gerechtelijk apparaat zet binnen de Europese ruimte de klassieke en gangbare métier
van de gerechtsdeurwaarder als uitvoeringsagent onder druk. De noodzaak tot
grensoverschrijdende pragmatische samenwerking zal zich opdringen, want de
finaliteit van het ambt van gerechtsdeurwaarder staat onder zware druk. Dit is een
Europees fenomeen. De grote complexiteit die de juridische fundamenten definiëren
om een rechtsgeldige en juridisch tegenstelbare elektronische procesvoering uit te
werken binnen één gemeenschappelijke EU-ruimte is nog niet voor morgen, maar de
beweging tot verdere elektronische integratie is in gang gezet, en zal niet meer te
stuiten zijn.
Interprofessionele interoperabiliteit en interconnectiviteit zijn de leidende begrippen bij
deze elektronische snelweg die zich aankondigt.
(verslag: Godfried van de Perre)
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