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Tussen droom en daad …

Het Justitieplan Geens
“ Het Justitieplan, een efficiëntere justitie voor meer rechtvaardigheid “ dat door
minister van Justitie Koen Geens op 18 maart 2015 werd voorgesteld in de Kamer,
wordt door de minister zelf omschreven als een hink-stap-sprong. Hinken, stappen,
springen, in één beweging. Als het maar geen triathlon wordt : zwemmen, lopen,
fietsen…
Dit lijvige document van 120 gevulde pagina’s leest als een voluntaristisch en
ambitieus logboek om de geblinddoekte “Oude Dame” van Justitie inderdaad een
grondige facelift te geven.

Een verdienste van dit Justitieplan Geens is de allesomvattende samenbundeling van
de catalogus en inventaris van noodwendige hervormingen en moderniseringen die
Justitie de komende jaren hoe dan ook zal moeten op gang zetten om zich toch een
beetje aan te passen aan de imperatieven van de huidige globaliserende samenleving
en de digitale 21-ste eeuw.
De lat ligt hoog en de uitdagingen zijn alles omvattend.
Natuurlijk zal dit Justitieplan de logge en aftandse tanker met zijn labyrint aan
compartimenten, het gezagsdepartement Justitie niet met een habbekrats naar de 21ste eeuw katapulteren. De lectuur van dit Justitieplan is een hele boterham.
Het geeft ook een aantal rubrieken aan die rechtstreeks impact hebben op de
positionering en uitoefening van het gerechtsdeurwaardersambt in de toekomst.
Vooreerst streeft het Justitieplan inzake de burgerlijke rechtspleging naar minder
talrijke en meer efficiënte, betaalbare en toegankelijke procedures. Tevens wordt de
stimulering van procedure ontwijkende alternatieve oplossingstrajecten aangekaart.
En als fundament wordt een grondige globale ICT-informatiseringhervorming centraal
gesteld, reeds jarenlang de kwelduivel van Justitie.
In het inleidend hoofdstuk worden de grote doelstallingen van het Justitieplan in kaart
gebracht: justitie als openbare dienst belast met taken van algemeen belang die
garantie biedt voor de noodzakelijke rechtszekerheid, wezenlijk voor ons samenleven,
onze economie en onze rechtsstaat. Het evenwicht tussen de betaalbaarheid van
justitie en haar kwaliteit staat hierbij voorop. In een kader van budgettaire
besparingen wordt Justitie gedwongen tot structurele efficiëntiewinsten in procedures
en organisatie van de werking in de ‘back office’ , de werklast en de betaalbaarheid van
justitie.
Naast de toekenning van beheersautonomie binnen de rechterlijke orde en de
beheersovereenkomst tussen de minister en de FOD Justitie is een derde hefboom de
meer betrokken samenwerking met de justitiële dienstverleners ( advocaten,
notarissen, gerechtsdeurwaarders, tolken, deskundigen, enz.)
“Justitie wil graag met justitiële dienstverleners een meerjarenpact sluiten dat de
verdere modernisering van hun statuut en opdracht bevat, maar ook hun inschakeling
en medewerking aan de modernisering van de gerechtelijke procedures en de
informatisering van justitie.”

Budgettair kader
Een reeks cijfergegevens stofferen het Justitieplan.
Het totale uitgavenbudget voor justitie bedraagt 1,7 miljard euro.
In 2013 werden in totaal 1.127.169 vonnissen en arresten gewezen (hoven ven beroep:
25.968 / koophandel: 68.513 / arbeidsrechtbanken: 100.514 / Eerste Aanleg: 201.763 /
vredegerechten: 450.071 / politierechtbanken: 272.218 )
Gemiddeld genomen kost elke rechterlijke beslissing 852 euro.
De inkomsten van de overheid die door Justitie worden gegenereerd bedragen 743
miljoen euro, waarvan het grootste gedeelte via de FOD Financiën (672 miljoen euro).
Met de door Justitie gegenereerde inkomsten dekt Justitie derhalve meer dan 40 % van
haar uitgaven.

Voor de begroting 2015 moet Justitie meer dan 124 miljoen euro besparen, waarvan
meer dan 53 miljoen euro in personeelskredieten. Minister Geens wil deze besparingen
over de komende legislatuur van 5 jaar.

Doelstellingen Informatisering
“De krachtlijnen van de lange termijn strategie ICT zijn de ontwikkeling van de
elektronische authentieke bronnen, de ontwikkeling van generieke bouwstenen (zoals
central printing, elektronische neerlegging, databank vonnissen en arresten), en een
uniformisering van de griffie applicaties die maximaal gebruik maken van de
authentieke bronnen die zowel door justitie zelf als door justitie aangestelde derde
organisaties worden gerealiseerd en beheerd. Ook externe authentieke bronnen
worden verbonden met de applicaties gebruikt in justitie.(…) Op korte termijn, in 2015
en 2016, wordt de nadruk gelegd op de realisatie van de elektronische communicatie
binnen de justitiële wereld en met de buitenwereld en op de opstart van de beoogde
informatisering via de rechtbanken van koophandel.
-

-

-

-

-

E-Box-project : de wettelijke basis voor het e-Box-project wordt in 2015
aangevat. Dit laat toe dat alle gerechtelijke instanties en de advocaten,
gerechtsdeurwaarders en notarissen, onderling met elkaar elektronisch
communiceren.
E-Depot : vanaf 1 januari 2016 zal de elektronische neerlegging van voor de
vennootschapsakten verplicht worden gemaakt. In 2016 volgt de afwerking van
het project voor de andere rechtspersonen. Via e-Box wordt zodoende het
Belgisch Staatsblad, het elektronisch archief van de vennootschapsdossiers en
de KBO online bevoorraad.
E-Deposit : de elektronische neerlegging van conclusies is de opstap naar het
elektronisch dossier en zal reeds worden toegepast in alle rechtbanken van
koophandel. Hierbij ontstaat de mogelijkheid om elektronische documenten
(waaronder conclusies) neer te leggen in een bestaand dossier.
E-PV : het overmaken van processen-verbaal naar het parket vanuit de andere
overheidsdiensten (politie, sociale zekerheid, enz) vormen een belangrijke
communicatiestroom. Nu deze PV’s steeds meer elektronisch worden
aangemaakt, moeten deze ook elektronisch ontvangen kunnen worden door de
parketten. Ook zullen niet enkel de teksten maar ook de meta-gegevens met
andere vertrouwelijke info elektronisch doorgegeven kunnen worden. Zo zullen
ook de PV’s die binnen Justitie worden opgemaakt door de onderzoeksrechters
elektronisch kunnen opgemaakt worden.
Databank vonnissen en arresten : deze databank (VAJA) werd opgericht en
zal nu verder worden gevoed, wat via de e-Box de directe elektronische
aflevering mogelijk maakt van de kopieën en afschriften van vonnissen aan de
advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen.

De rechtbanken van koophandel zullen als piloot dienen voor de verdere
informatisering van alle hoven en rechtbanken. Daarbij worden onder meer een aantal
beheersopdrachten overgedragen aan derden. De opdracht voor het beheer van de
elektronische faillissementsdossiers kan zodanig overgedragen worden aan de

balieverenigingen waarbij hen de opdracht gegeven wordt om het ganse proces verder
te informatiseren. De opsporing van de knipperlichten voor het handelsonderzoek
wordt geïnformatiseerd vanuit de beslagberichtendatabank die reeds over
gestructureerde informatie beschikt.
Werklastvermindering en afschaffing van ondoeltreffende taken zijn ook twee thema’s
die systematisch terugkomen. Zo zal bv. de in het vooruitzicht gestelde invoering van
het betalingsbevel voor niet-betwiste facturen de bijkomende werklastdruk op de
griffies van koophandel aanzienlijk doen afnemen.
Kortom, de justitiële dienstverleners zoals advocaten, gerechtsdeurwaarders,
notarissen en deskundigen zullen actief betrokken worden bij de verdere uitbouw van
een aantal informatiseringprojecten en de realisatie van de noodzakelijke
cultuuromslag.

Wat met de gerechtsdeurwaarders in het Justitieplan Geens ?
Wie de krachtlijnen van dit Justitieplan Geens verder analyseert, kan zich de vraag
stellen welke wijzigingen en aanpassingen aan de rol en functionaliteit het korps van
gerechtsdeurwaarders zal toebedeeld zijn.
Zoveel is duidelijk dat de gerechtsdeurwaarders zichzelf een stuk zullen moeten
heruitvinden binnen de nieuwe justitiële constellatie die op het
gerechtsdeurwaardersambt afkomt en vooral geconditioneerd zal worden door de golf
van digitale informatisering en de structurele zoektocht naar efficiëntiewinsten en
werklastvermindering.
In de passages die rechtstreeks impact zullen hebben op de werking van de
gerechtsdeurwaarders wordt bv. verwezen naar de Europese richtlijn over de
betalingsachterstand in handelstransacties, waarbij de summiere rechtspleging
om betaling te bevelen wordt aangepast met het oog op een snellere en meer efficiënte
inning van niet-betwiste schulden. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de
schuldvorderingen ten aanzien van professionelen en schuldvorderingen ten aanzien
van andere schuldenaars, in het bijzonder consumenten. Daarom wordt een nieuwe
procedure ingevoerd voor de invordering van niet-betwiste schuldvorderingen van
schuldenaars die bedrijfsmatig actief zijn. In de mate dat de schuldvordering niet
betwist wordt, zal deze procedure zonder tussenkomst van de rechter plaatsvinden. In
deze nieuwe procedure zal de gerechtsdeurwaarder een uitvoerbare titel kunnen
afleveren na machtiging, langs elektronische weg, door een centrale autoriteit.
Hierdoor zal de invordering van niet-betwiste schuldvorderingen sneller en goedkoper
verlopen, ook voor de schuldenaar. Daarenboven geeft de procedure alle ruimte aan
een minnelijke regeling tussen partijen, al dan niet door bemiddeling van de
gerechtsdeurwaarder.
Voor het overige wordt bevestigd dat de procedure van de korte debatten, die
toepasselijk is op de invordering van niet-betwiste schuldvorderingen, ook kan worden
toegepast in de gevallen bedoeld in de Europese richtlijn over de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties en in de Europese verordening over het
Europese betalingsbevel.

De procedure van de collectieve schuldenregeling wordt hervormd om deze
efficiënter en maatschappelijk relevanter te maken. Vandaag zijn deze collectieve
schuldenregelingen een grote administratieve belasting van de griffies en brengen
deze aanzienlijke administratieve kosten met zich. Deze procedure zal derhalve
herzien worden zodat het beheer via een elektronisch platform eigen aan de
collectieve schuldenregeling zal kunnen verlopen. Aan de balieverenigingen zal de
opdracht worden gegeven dit platform op te zetten en te beheren. Hiermee worden de
werklast bij de griffies van de arbeidsrechtbank significant verminderd. De bureaus
voor rechtsbijstand en/of de OCMW’s zullen fungeren als aanvraagloket naast de
mogelijkheid voor advocaten om een dossier op te starten.
Ook het toepassingsgebied en de maatschappelijke relevantie van de collectieve
schuldenregeling zullen ten gronde worden geëvalueerd, waarbij bekeken wordt of
een gefailleerde ook beroep kan doen op de procedure van collectieve
schuldenregeling in het perspectief van een beleid rond het geven van een tweede
kans aan gefailleerde ondernemers.

Alternatieve oplossingstrajecten
Maatregelen worden in het vooruitzicht gesteld om alternatieve wijzen van
geschillenoplossing, zoals bemiddeling, een gelijkwaardige plaats te geven in het
gerechtelijk recht. Dit is nuttig met het oog op de ontlasting van de rechtbanken en
het op maat maken van het oplossingstraject voor het geschil, maar ook omdat een
bemiddelde oplossing, waarbij de partijen verzoend worden, meer gedragen wordt dan
een opgelegde beslechting van het geschil.
Hierbij kan de aanvankelijke maximumduur van een gerechtelijke bemiddeling van
drie naar zes maanden gaan, met de boodschap dat bemiddeling de partijen niet
sanctioneert maar juist stimuleert. De vraag om creatieve voorbeelden van ‘good
practices’ bij de bevoordeling van minnelijke oplossingen in kaart te brengen en op het
terrein te evalueren, wordt hierbij uitdrukkelijk voorop gesteld.
De advocaten worden blijkbaar door de justitieminister (zelf advocaat) ook niet
vergeten. Zo wordt een speciale focus gericht op de juridische tweedelijnsbijstand
waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen het handhaven van een gelijke toegang
tot justitie en de responsabilisering van de actoren, met aanpak van de misbruiken en
meer controle op de praktische werking, o.m. van de pro deo-advocaten.
In uitvoering van deze doelstellingen wordt aan de balieverenigingen van advocaten de
wettelijke opdracht gegeven om een elektronisch platform te ontwikkelen voor het
beheer en de controle van de juridische tweedelijnsbijstand.

Gerechtsbrief bij strafuitvoering
De gerechtsbrief is in de wet van 17 mei 2006 in de meeste gevallen het middel om
partijen op te roepen of om hen beslissingen mee te delen. Het gebruik van de
gerechtsbrief wordt vervangen door een gewone aangetekende brief of door een
gewone brief bij gedetineerden.
Deze evolutie wordt gekaderd in de twee andere vernieuwingen om enerzijds de

wettelijke woonstkeuze van de rechtsonderhorige op het adres van zijn advocaat te
stellen en anderzijds door de invoering van de elektronische communicatie tussen de
gerechtelijke instellingen en de juridische beroepen.

Het betalingsbevel
Bij de wet van 22 april 2012 werd het bevel tot betalen ingevoerd voor inbreuken op de
wetgeving inzake het wegverkeer. Het bijzondere aan het betalingsbevel is dat er in
vele gevallen geen rechtbank meer aan te pas komt om de fiscale ontvanger meteen
een uitvoerbare titel te geven tot invordering van de som.
Dit betalingsbevel wordt nu ook verruimd tot bepaalde feiten van gemeen recht,
hetgeen de parketten en correctionele rechtbanken nodeloze werklast ontneemt.
Voor onbetaalde onmiddellijke inningen en minnelijke schikkingen stuurt de
Procureur des Konings een betalingsbevel naar de overtreder, die daartegen eventueel
bezwaar kan aantekenen en de zaak voor de rechtbank kan brengen. Het initiatief ligt
dan echter bij de overtreder.
Dit wordt in 2015 in een afzonderlijk wetsontwerp geregeld via een reparatiewet die
noodzakelijk is om de huidige wet uitvoerbaar te maken en het eventuele bezwaar
rechtstreeks ter griffie te laten indienen.

Betekening van de dagvaarding in strafzaken
Zoals in de burgerlijke procedure worden de betekeningen en de communicaties in
strafzaken efficiënter gemaakt, zodra het openbaar ministerie niet alleen door
gerechtsdeurwaardersexploten maar ook elektronisch of per aangetekende brief de
dagvaardingen alsook de vonnissen en arresten per verstek kan betekenen.
De huidige betekening door middel van een gerechtsdeurwaardersexploot kan
derhalve in vele gevallen worden ingeruild voor een elektronische verzending of een
aangetekende brief en eventueel ook een gewone brief.
Bovendien moet de partij die regelmatig werd gedagvaard maar niet verscheen, niet
opnieuw worden gedagvaard in geval van uitstel van het onderzoek van de zaak naar
een bepaalde datum.

Betere inning van penale boetes en rolrechten
De inkomsten van Justitie kunnen worden verhoogd door een betere inning van de
penale boetes, onder meer via het opzetten van een gestructureerde
gegevensuitwisseling van metagegevens tussen de FOD Justitie en de FOD Financiën
in plaats van de huidige overzending van vonnissen in tekstvorm en de organisatie van
de feedback met betrekking tot de vervangende gevangenisstraf indien de geldstraffen
niet kunnen ingevorderd worden.
De rolrechten zullen hervormd worden door deze in verhouding te brengen tot de
waarde van de vordering en de kosten van de rechtspraak, wat leidt tot een geschatte
meeropbrengst van 20 miljoen euro per jaar. Deze hervorming moet mensen ertoe
aanzetten om goed na te denken vooraleer de gerechtelijke weg te bewandelen in

plaats van te zoeken naar een alternatieve geschillenbeslechting.
Voor de familierechtbanken wordt wel een éénvormig rolrecht tarief voorop gesteld
van 100 euro gekoppeld aan de ‘permanente aanhangigheid’ ( eenmalig rolrecht van 100
euro voor één familiezaak voor de hele duurtijd van de zaak). Tot vandaag moest
telkens een rolrecht betaald worden bij elke nieuwe stap in een
echtscheidingsprocedure.

Grabbelton …
Concluderend kan gesteld worden dat het Justitieplan Geens een veelvormige
grabbelton is van een uitgebreide catalogus van beleidsvoornemens, al dan niet al voor
uitvoering op korte termijn vatbaar.
Naar de functionaliteit van het gerechtsdeurwaardersambt wordt hier en daar
verwezen.
Dit Justitieplan Geens maakt wel duidelijk dat de gerechtsdeurwaarders op meerdere
terreinen een reële toegevoegde waarde kunnen aanleveren, met name op vlak van
operationele informatiseringtoepassingen en stroomlijning van kwaliteitsvolle
betekeningprocedures.
Eén zaak is duidelijk : het Justitieplan Geens is een ‘ Hercules opdracht’ . Maar ook als
dit plan slechts gedeeltelijk met stukken en brokken in operationeel wordt, dan nog
zullen er belangrijke verschuivingen plaatsvinden die een grote impact zullen hebben
op de uitoefening van het gerechtsdeurwaardersambt.
In de hervormingen binnen de rechtsuitvoeringspraktijk zal de gerechtsdeurwaarder
als ’ justitiële dienstverlener ‘ de uitvoering van het Justitieplan Geens zeer alert
moeten blijven opvolgen en zelf proactief hun onmisbare functionaliteit moeten
legitimeren.
Want binnen een vijftal jaar zal de gerechtsdeurwaarder hoe dan ook in een fors
gewijzigd gerechtelijk landschap ontwaken en zich moeten aanpassen.
Ofwel wordt de legitimatie vanuit het collectief van het korps zelf aangebracht, ofwel
zal men de aangekondigde en aan gang zijnde verschuivingen aan de zijlijn
ondergaan…
De keuze is aan u en ons….

(zie : www.justitie.belgium.be en www.koengeens.be/justitieplan )

Notariaat Jaarverslag 2014 :
dynamisch en meer dan ooit digitaal…
Eind april 2015 publiceerde de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat het
jaarverslag over 2014, een ‘blits’ en attractief ogend jaarverslag. ( www.notaris.be )
Enkele cijfergegevens:
- Op 31 december 2014 waren er 1.519 notarissen actief in 1.164 kantoren (60N–
40F). Sinds de wet van 1999 zijn er 317 associaties opgericht en zijn er meer dan
1000 juristen geslaagd in het examen voor kandidaat-notaris. Aantal
vrouwelijke notarissen is meer dan verdriedubbeld tot 443.
- De notariskantoren tellen 7.129 medewerkers.
- 869.687 akten werden verleden (stijging van 3 %), een gemiddelde van 747
akten per notariskantoor of van 573 akten per notaris)
- 66.582 oprichtingsakten nieuwe vennootschappen (in 2012 waren er dat 77.625
en in 2013 69.073 , in 2 jaar tijd terugval van bijna 15 % )
- Digitalisering ( ) zet zich door met ‘eRegistration ‘ : alle akten worden
elektronisch naar het hypotheek-en registratiekantoor verzonden, een eerste
stap naar het ‘ eDossier ’.
- De websites www.notaris.be en www.notaire.be kregen in 2014 meer dan 9
miljoen bezoekers. Het notariaat is ook actief op Facebook, Twitter, LinkedIn,
YouTube en de nieuwe blogs www.enotariusnl.be en www.enotariusfr.be.
Daarnaast laat ‘eDepot’ de notaris toe om formulieren en oprichtingsakten van
ondernemingen te ondertekenen en neer te leggen in alle administratieve
databanken. Een vennootschap kan zodoende binnen de 48 uur online worden
opgericht en snel van start gaan.

CVG - lidmaatschap werkjaar 2015
Reeds meer dan 10 jaar springt de CVG in de bres om op een proactieve manier mee te denken en mee te
werken aan de toekomst van ons beroep.
De CVG doet reeds meer dan 10 jaar op het terrein zijn inbreng in het debat.
De CVG wil als onafhankelijke vereniging inhoudelijk meer dan ooit dé antenne en spreekbuis zijn van het
‘middenveld’ voor de collectieve belangen van ons beroep.
De CVG wil nog meer in dialoog treden met iedereen van jullie en de signalen opvangen en doorgeven die de
verdere uitbouw van ons gerechtsdeurwaarderambt zullen bepalen.
Daarom is uw steun onze inzet !
Doordat de gezonde financiële toestand van onze vereniging het toelaat, hebben we voor het werkingsjaar
2015 het lidgeld kunnen aanpassen naar 200 euro voor gerechtsdeurwaarders en 100 euro voor kandidaatgerechtsdeurwaarders.
We rekenen op uw daadwerkelijke ondersteuning van onze vereniging om haar nog meer representatieve
slagkracht te geven.
Namens de Raad van Bestuur van de CVG,
Jan Eyskens,
penningmeester

Johan Van Lierde,
voorzitter

TOETREDINGSFORMULIER
CVG - LIDMAATSCHAP 2015

Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders vzw

Te mailen naar: fin@eyskens-segers.be of te faxen naar nr. 014 / 42 36 58
Ondergetekende,
M./Mevr.______:________________________________________________________________

E-mail__(**)___:_______________________________________________________________
Privé-adres(*)___ :______________________________________________________________
Postcode + Stad__:_______________________________________________________________

Kantooradres: (*) : p/a_______________________________________________________________________
Postcode + Stad__:_______________________________________________________________

onderschrijft het lidmaatschap 2015 van de vzw Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders en maakt
haar/zijn lidmaatschapsbijdrage (**)
□ nihil — 70 jaar of ouder
□ € 200 — als gerechtsdeurwaarder benoemd
□ € 100 — als kandidaat-gerechtsdeurwaarder
over op rekening 068-2321248-65 van de vzw Conferentie van Vlaamse
Gerechtsdeurwaarders met als mededeling: "LIDGELD 2015 — (naam)".
Datum:

Handtekening:

______________

___________________

(*) het privé-adres is enkel nodig voor de wettelijke bepalingen van de vzw en zal niet meegedeeld worden aan derden. (**)
aanduiden wat van toepassing is.
** Gelieve het
ontvangen.

e-mailadres in te vullen waarop u alle CVG-mededelingen elektronisch wenst te

* Uw lidmaatschap is enkel geldig na betaling van uw lidgeld.
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